
 

Protokoll nr 4, 2020, från möte med 

Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla  

     

2020-09-14 kl. 9.00 – 12.10  

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 Lysekil, Ronny Svensson Orust från kl 10.20, 

Ronald Johansson, Jan Utbult Öckerö, Madeleine Johansson, Per 

Österström, Roland Norlen Göteborg och Jessica Hjerpe Olausson 

Västra Götalandsregionen 09.00 till 09.30 samt kl 10.50 till 12.00.  

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund föredrog och svarade på 

frågor under §5. Tomas Larsson föredrog och svarade på frågor §7.  

  

Mötet öppnas §1  

Ordförande Lars Tysklind hälsade alla välkomna samt förklarade mötet 

öppnat. 

Val av justerare §2 

Roland Norlen utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2020-06-12 var utskickat 

sedan tidigare.  

Beslut Beslöts  

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

Förslag till dagordning 

§4.  

Beslut   Att godkänna förslaget till dagordning med två tillägg 

Ny punkt 10 Förbud mot bottentrålning i skyddade områden 



Ny punkt 11 f/ ”Uppföljning från föregående möte” –Dialogmöte 

med SJV om kommande EHFF-program 

Information från Fiskbranschens Riksförbund 

   §5 

Krishan Kent, ordförande Fiskbranschens Riksförbund, redogjorde 

främst för följande områden: 

• Förvaltningen av Nordostatlantiska sillen och Makrill 

• Strategi för svenskt fiske och vattenbruk - effekter 

• EU Fiskerikontrollförordningen och svensk tillämpning – Paragraf 

56 & 58 

Nordostatlantisk sill riskerar att tappa sin MSC-märkning då kvoterna 

har tillåtits bli högre än vad bestånden anses kunna tåla enligt 

begreppet MSY. 

Den kommande nationella strategin för fiske och vattenbruket är viktig 

för styrningen inför framtiden. Det behövs en långsiktig justering av 

regelverket för att få en större andel av den svenska kvoten av sill till 

humankonsumtion. 

Sverige är ensam inom EU på vilket sätt man har implementerat 

kontrollförordningen. Detta ska revideras till våren och Fiskbranschen 

arbetar intensivt med frågan just nu för att justera nuvarande 

regelverk. 

Många frågor ställdes till Krishan som svarade med stort engagemang. 

Ordföranden tackade avslutningsvis Krishan Kent för en värdefull 

information. 

Reaktioner på Krishans föredrag 

§6  

Efter diskussion om Fiskekommunerna kan göra något tillsammans 

med Fiskbranschen beslöts: 

Beslut Att Krister kontaktar Krishan för att återkomma till nästa FK möte 

med ett förslag till aktiviteter angående kontrollförordningen.  

Nuläge kring planeringen av landbaserad laxodling Sotenäs 

§7 

Tomas Larsson berättade till en PP-presentation hur planeringen 

fortskrider i högt tempo till denna enormt stora landbaserade laxodling.  

PP-presentationen får delas och den finns uppladdad på 

Fiskekommunernas hemsida. 

Beslut   Att notera informationen.  

 



Redovisning av ekonomin  

 §8 

 Krister redogjorde för ekonomin till och med 30 juni 2020. FK har för 

närvarande ett överskott i förhållande till projektbudgeten. 

Beslut Beslöts  

Att godkända informationen. 

RUS, Regional Utvecklingsstrategi 

§9 

Ett utkast till remissvar var utskickat inför mötet. Efter en kort 

diskussion var alla eniga om att skicka ett remissvar till Västra 

Götalandsregionen senast 30 september. 

Beslut Beslöts  

Att mötets kommentarer inarbetats i ett reviderat förlag som 

skickas till utsedd arbetsgrupp och ordförandena. 

 

HaV:s förslag till Regeringen om trålförbud i skyddade vatten 

 §10 

 Information om HaV:s svar på Regeringsuppdraget om trålförbud i 

dagens och framtidens skyddade områden. 

 Det är nu upp till Regeringen att eventuellt fatta beslut om vidare 

trålförbud. Om ett förbud införs föreslås från HaV att det ska finnas 

undantagsregler.  

Beslut Beslöts  

Att godkända informationen. 

 

Uppföljning från föregående möte 

 §11 

 a/ Projekt Nätet.  

Fyrbodals kommunalförbund har beslutat om projektägarskap. 

VGR ser inledningsvis positivt till att finansiera de faktiska kostnaderna 

och beslut bör komma inom kort. 

Beslut Beslöts  

Att godkända informationen. 

  

  b/ Projektet Sveriges Fiskekommuner.  

Projektet har haft inledande digitala möten med både deltagande 

kommuner samt planeringsmöten med projektledningen.  



   

Beslut   Beslöts 

Att godkänna informationen. 

c/ Förslag till seminarium. 

Under teman ”Hur vi får tillbaka kusttorsken” har Fiskekommunerna 

bjudit in lämpliga organisationer till ett planeringsmöte inför ett 

eventuellt kommande seminarium. 

Beslut   Beslöts 

Att godkänna informationen. 

 

d/ Scandic Pelagic AB, Ellös, SP. 

Fiskekommunerna har skickat brev till VGR om SP:s utmaningar och 

önskat ett möte med presidiet för Regionala Utvecklingsnämnden 

vilket har genomförts där Lars och Carin medverkade. FK har möjlighet 

att bjuda in till nytt möte med bredare deltagande.  

Beslut         Beslöts 

       Att godkänna informationen  

e/ Jordbruksverkets regeringsuppdrag om förenkling av regelverket 

kring vattenbruket.  Fiskekommunerna har tillsammans med ett tiotal 

aktörer skickat ett brev till Minister, GD för Jordbruksverket och 

statssekreterare i avsikt att det behövs mer resurser och tid till ett bra 

beslutsunderlag.  

Beslut         Beslöts 

       Att godkänna informationen  

f/ Krister oh Anders G rapporterade från möte med Jordbruksverkets 

arbete inför nytt Havs- och fiskeriprogram, EHFF. Tidsplanen just nu är 

att nya EHFF ska komma i gång hösten 2021. 

Beslut         Beslöts 

       Att godkänna informationen  

 

Rapporter och kommande aktiviteter 

§12 

a/ Läget i fiskbranschen 

HaV har lämnat sitt underlag till Regeringskansliet om individuella 

fiskemöjligheter inom det demersala fisket. Det är Regeringen som 

beslutar om det ska bli förändringar mot ett säljbart kvotsystem.  



b/ Genomförd aktivitet under Västerhavsveckan. Fiskekommunerna 

var en av arrangörerna till aktivitet på Bohusläns Museum den 5 

augusti. Rubriken var ”Vad äter Skarven?”. Det kom 35 personer och 

besökarna hade många frågor till de tre föredragshållarna.  

c/ Läget i fiskbranschen med anledning av Covid 19. För tillfället har 

marknaden för fisk stabiliserat sig.  

d/ Rapport utifrån kommunikationsplanen.  

Hemsidan är nu uppdaterad till modernare snitt. Besöksantalet till 

hemsidan och facebook har ökat i förhållande till för ett år sedan. 

Pressinformation är skickad på remissvaret till nya nationella strategin 

för fiske och vattenbruk. 

e/ Rapport Leader Bohuskust och gränsbygds marina verksamhet  

Krister redogjorde kort nuläget. Det finns kvar en mindre summa 

pengar för nya projekt då nyligen avslutade inte använt hela sin 

beslutade budget. 

 

Beslut         Beslöts 

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna 

 

Nytt från kommunerna 

§13  

Bordlades på grund av tidsbrist förutom en inskickad rapport från 

Lysekil som berättar om 

i/ Kristineberg Centers ”FLexitank” under ledning av Chalmers Ingrid 

Undeland finns nu i Ellös och Scandic Pelagic. Ingrids forskargrupp 

kommer nu att stoppa i sill- och laxrens för att försöka få ut högvärdiga 

produkter och ingredienser - ökad nyttjandegrad av den marina 

biomassan 

ii/ Kristinebergs partnerskap har samordnat och skickat in en ansökan 

till Formas om att bilda ett nationellt sjömatscentrum. Partners 

återfinns i hela Sverige – och extra roligt är att även region Stockholm 

är med och vill finansiera. VGR har hela tiden varit en föregångare, 70 

(!) företag/organisationer stödjer ansökan. Besked i november 

   

Vad kommunicerar vi från mötet 

§14 

Fiskekommunerna behöver utrycka sin positiva inställning till 

planeringen till en av världens bästa anläggningar i denna bransch.  

  



Kommande möten 

§15 

16 oktober – På grund av pandemin planeras likartat möte som detta 

7 december – Ännu inget planerat besök eller medverkande 

 

Mötet avslutas  §16 

Då inga övriga frågor förelåg tackade Ordförande för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Roland Norlen, justerare 

 


