
 
 
Protokoll nr 1 2016 från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Uddevalla kommuns stadshus, den 8 februari 2016, kl 09.00 – 

12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Thomas Falk, Ingvar TH Karlsson, 
Anders Brunberg, Evy Gahnström, Tomas Larsson, Anne, 
Gunnäs, Anders G Högmark, Pontus Båth, Helene Evensen, 
Krister Olsson, Ulla Olsson 

 
Övriga deltagande Anders Bogelius, Maria Boshnakova samt Per Olof V Andersson 

från Hav Och Vattenmyndigheten,  
 Camilla Burman, samt James Bonet (via Lynk) från 

Jordbruksverket 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade de närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Thomas Falk utsågs att justera protokollet.  
 
 
Information från Jord- 
bruksverket och Hav- o 
Vattenmyndigheten  §3. 

Anders Bogelius, Hav och vattenmyndigheten inledde 
informationen med att beskriva Landningsskyldighetens innebörd. 
All fångst av arter som har en kvot inom EU, ska landas, 
registreras och räknas av kvoten. Möjlighet till undantag finns i 
vissa fall (t.ex. rovdjurskadad fångst, hög överlevnad). Fångster 
under minimistorlek ska landas men får inte användas till direkt 
humankonsumtion. Systemet införs stegvis under åren 2015 – 
2019.  
Syftet är att minska oönskade fångster och utkast. Beräkningar 
gjorda för det svenska fisket visar på mycket höga utkast på upp 
till 90 procent för vissa arter.  
Systemet är komplext både när det gäller rapportering och 
hantering ombord, men överträdelsen kommer inte att klassas 
som allvarliga innan januari 2017. 
HaV beräknar att mellan 119 – 251 ton fisk, som inte får användas 
för humankonsumtion, kommer att landas på västkusten när 
landningsskyldigheten är fullt utbyggt. 



Utmaningarna för landningsskyldigheten är bland annat att det 
ökar risken för fiskestopp om kvoten tar slut för en art. Systemet 
ger även en ökad administrativ börda och ökad hantering för 
fiskaren. Kontrollen för efterlevnad blir kostsam och här ses 
kameraövervakning som det billigaste alternativet. 

  
 Camilla Burman, Jordbruksverket, beskrev vad oönskade 

bifångster får användas till. Är fisken under minsta referensstorlek 
för bevarande (MRB) får fisken inte användas för direkt 
humankonsumtion. Alternativa avsättningar kan vara 
Livsmedelstillsatser t.ex fiskolja eller gelatin, Läkemedel och 
kosmetiska alt. Animaliska biprodukter t.ex. fiskfoder, biogas. Tre 
myndigheter reglerar respektive användningsområde.  Flera 
forskningsprojekt pågår för att hitta alternativa 
användningsområden och för att öka värdet på biprodukterna.  
Frankrike och Island har kommit längre än Sverige i denna 
forskning.  

  
James Bonet informerade om lagstiftning och hantering av 
animaliska biprodukter. Reglerna kom till i efter utbrottet av ”galna 
kosjukan” och syftar till att förebygga och minimera risker för 
människors och djurs hälsa. Ansvaret för hanteringskedjan är 
fördelad på fyra myndigheter: Jordbruksverket, Kommunerna, 
Livsmedelsverket och Länsstyrelsen.   

 Camilla Burman beskrev kort Europeiska Havs och fiskerifonden 
(EHFF) 2014-2020. Fonden är uppdelad på 6 UP 
(unionsprioriteringar) till vilka olika utvecklingsmål är kopplade.  

 Camilla gick igenom och gav exempel på stödmöjligheter för: 
UP1: Stöd inom fiske, UP2: Stöd inom vattenbruk samt UP5: Stöd 
för saluföring och beredning. (se även bifogad presentation) 
Stödsatserna varierar från 30 % - 100 % beroende på vem som är 
sökande. Information om stöden finns på Jordbruksverkets 
hemsida. Stöden är sökbara sedan i november 2015. På frågan 
om hur informationen sprids till näringen och andra aktörer 
svarade Camilla att representanter för näringen och olika 
organisationer varit med på flera informationsmöten och är väl 
insatt i den nya fonden.  

  
Maria Boshnakovas information handlade om HaV’s remiss om 
fångstregistrering. Förslaget omfattar Fiskeriverkets föreskrifter 
om resurstillträde och kontroll, gällande registrering: 
• av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i 

fiskeloggboken. Toleransmarginalen ändras inte.  
• av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för 

bevarande(MRB) 
• av fångst under/över MRB i kustfiskejournalen 
Syftet med förslaget är att anpassa regelverket till 
Landningsskyldigheten och att det skall ge en mer heltäckande 
fångstinformation och ett mer enhetligt regelverk. De flesta båtarna 
rapporterar redan idag. Maria beskriver förslaget utifrån nu 
gällande regler, EUs krav i samband med införandet av 
Landningsskyldigheten och Havs förslag enligt remissen. Hav 
föreslår hårdare krav än vad EU föreskriver men menar att 
förslaget harmoniserar fångstrapporteringen med andra rapporter 
såsom avräkningsnota, landningsdeklaration, osv. De största 



skillnaderna mellan HaVs förslag och EUs förskrifter är att HaV vill 
att rapporteringen skall göras från 0 kg istället för EUs 50 kg och 
att rapporteringen skall ske per fiskeansträngning medan EU 
föreskriver att registreringen sker per fiskeresa. (här finns vissa 
undantag). 
Förslaget är mycket komplext och har väckt både oro och ilska 
från yrkesfisket som menar att hanteringen i vissa fall blir mycket 
svårhanterlig ombord och att den administrativa bördan ökar.  
Yttranden på remissen skall vara inne senast den 19 februari.  
 
Flera frågor lyftes under mötet.  Frågor gällande EHFF besvaras 
enligt bifogad bilaga. 

 
 Clas-Åke Sörkvist tackade Jordbruksverket och Hav och 

vattenmyndighetens representanter för de intressanta 
föredragningarna. 

 
Beslut *att bilägga kopior på respektive föredragning till protokollet 
 *att bilägga Jordbruksverkets svar på frågor gällande EHFF till 

protokollet 
 
Föregående protokoll §4 
 Protokollet från föregående möte den 2015-12-18 godkändes  
 
Beslut *lägga protokollet till handlingarna 
 

 
Aktuella remisser 
  §5 
 Ulla Olsson redogjorde för tre aktuella remisser: 

o Yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter 
Remissen som föredrogs av HaV tidigare på mötet är mycket 
komplex. Sju sammanfattande punkter lyftes och diskuterades 
som förslag till yttrande.  

o Svenskt yrkesfiske 2020 – kommande yrkesfiskestrategi 
Remissen skulle vara utskickad till den 22 januari men 
Jordbruksverket har meddelat att den är försenad. När den 
skickas ut kommer svarstiden att vara 3 veckor. 

o Fördelningen av taggmakrill i Nordsjön och sill i Östersjön. 
Fiskekommunerna har avstått att svara på remissen.  

 
Beslut  *att Ulla tar fram ett förslag till yttrande när det gäller Yrkesfiskets 

registrering av fångstuppgifter som skickas ut i Fiskekommunerna 
senast 12 februari. Synpunkter skall vara Ulla tillhanda senast 16 
februari för redigering. Inskickande till HaV senast 19 februari. 
 
*att Ulla skickar ut förslag till yttrande avseende remissen för 
Yrkesfiskestrategin när den blir aktuell, med uppgifter om tidsplan.    
 

Redovisning ekonomi §6 
Krister Olsson redovisade ekonomin.  
Nuvarande projekt hos Västra Götalandsregionen har beviljats 
förlängning till den 30 juni.  
För Fiskekommunernas fortsatta verksamhet föreslås: 
- att ansöka om medel hos resp. kommun med 20 000:- för 2016 



- att ansöka om fortsatt medfinansiering  hos VGR  efter 
nuvarande projekts avslutande 

 
Beslut  *att snaras ansöka om medel hos respektive kommun 

*att ansökan till kommunerna även skickas till Fiskekommunernas 
representanter för kännedom 
*att skicka med Verksamhetsberättelsen för 2015 med ansökan till 
kommunerna 
*att ansöka om medfinansiering hos Västra Götalandsregionen 
under våren.  
  

Fiskekommunerna 2016 §7 
Krister Olsson har anställts med 20 % som koordinator för 
Fiskekommunerna, hos Fyrbodals kommunalförbund från 1 
februari till 31 augusti 2016. Anställningen är kopplad till tillgång 
av medel och förlängs när beslut om ny finansiering är klar. 

  Övriga tjänster 
 – köps in vid behov t.ex. remissvar etc 
Web  

   – hanteras initial av Maria Kvarnbäck 
Projektredovisning för innevarande projekt 
– hanteras av Maria Kvarnbäck med hjälp av Krister Olsson 

 
Beslut *att godkänna upplägget för 2016 
 
Övriga frågor §8 
 Verksamhetsberättelsen för 2015 föredrogs. 
 Informerades om kopplingar till Leader Bohuskust och gränsbygd, 

LBG: Den avgående styrelsen för Fiskeområde Bohuslän 
(föreningen upphör med avslutande stämma 2016-02-15) har 
tillfrågats att ingå i den maritima beredningsgruppen för 
projektansökningar till Havs – och Fiskefonden inom LBG. Några 
har avböjt och andra har tillkommit och gruppen består nu av: 

 Clas-Åke Sörkvist, Anders Olsson, Arne Lernhag, Dag Lundman, 
Roger Skymne och Pontus Båth. Beredningsgruppen skall 
säkerställa den maritima kompetensen. Målet är att förlägga 
Fiskekommunernas och beredningsgruppens möten till samma 
dagar.   

 
Beslut *att godkänna verksamhetsberättelsen efter att den kompletterats 

med ledamöternas namn  
 
Nytt från Kommunerna §9 
 Tjörn: Bristen på strandnära mark för marina verksamheter, lager 

osv. är stor. Arbetet med den Blå översiktsplanen är viktig för att 
stödja ett växande vattenbruk. Helene Evensen kommer att sluta 
sin anställning på Tjörns kommun för att börja arbeta på 
Strömstads kommun.  
Lysekil: Olika projekt pågår, t.ex fiske efter räka med bur samt 
effekter av den amerikanska hummern. 
Västra Götalandsregionen: 30 miljoner i projektstöd har gått i 
stöd till marina näringar 2015. En maritim handlingsplan håller på 
att tas fram. Fiskekommunerna kommer att få den utskickad för 
kommentarer. 
Sotenäs Smögens fiskauktion arbetar med olika projekt:  



- hantering av gamla fiskeredskap på kaj samt destruktion 
- infrastruktur på kaj 
- ”fiskarens marknad” – som ett nationellt evenemang med sikte 

på Smögens fiskauktion 100 år. 
Uddevalla: Vattenbruk och fisketurism är det som har störst 
anknytning till Uddevalla.  
Tanum Arbetet med Blå ÖP är ute på samråd. Tanum arbetar 
även med ÖP 2030. 
 

Beslut  *att kontakta Göteborgs representant för utbyte av information 
samt förfrågan om förutsättningarna för deras deltagande i 
Fiskekommunerna  
 

Nästa möte §10 
 Nästa möte är beslutat till den 18 april kl 9-12 på Fyrbodal. 
  

Förslag till mötesdagar för hösten 2016: 
 Måndagen den 29 augusti kl 9-12 – plats: mötet föreslog 

Smögens Fiskauktion  
 Fredagen den 7 oktober kl 9-12 – plats: mötet föreslog Göteborgs 

fiskauktion  
 Fredagen den 2 december kl 9-12- återkommer om plats 
   
Beslut *att fastställa mötesdagarna för hösten samt återkomma med tider 

för studiebesök på respektive fiskauktion 
         

Mötet avslutas §11 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Ulla Olsson/Krister Olsson, sekreterare 
 
 

………………………………………………………… 
  Clas-Åke Sörkvist, ordförande 
 
 

……………………………………………………………    
 Thomas Falk, justerare 

 


