
 
 
Protokoll nr 6, 2017, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Sotenäs Symbioscentrum, Kungshamn, den 24 november kl 

09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson, Pontus Båth, 
Tomas Larsson, Anders G Högmark, Anna Aldegren, Hans 
Friberg, Ronny Svensson, Eva Ternegren, Anders Brunberg, 
Göran Hahne samt Ulla Olsson 

 
Övriga deltagande Peter Karlsson och Leif Andreasson, Sotenäs Symbioscentrum 

samt Jonas Nordingårds, Kommunikatör 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Tomas Larsson utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2017-10-13, justerades 
under §13 mötesdag, från 14 april till 16 april. Några andra 
invändningar fanns inte.  

 
Beslut Beslöts  

att lägga protokollet till handlingarna efter justering 
 
Förslag till dagordning  §4 

Förslag till dagordning godkändes. 
 

Information från Sotenäs 
Symbioscentrum §5  

Leif Andreasson, utvecklingsstrateg Sotenäs kommun hälsade 
oss välkomna och berättade kort om tillkomsten av till Sotenäs 
Symbioscentrum.  
Peter Karlsson, utvecklare på Sotenäs Symbioscentrum beskrev 
vad industriell symbios är och hur det fungerar med flöden av 
tjänster, varor/material och kunskap. I symbioscentrumet 
samverkar flera olika aktörer som till exempel; företag, Innovatum, 
Högskolan Väst samt kommunen.  
 



Cirkulär ekonomi kan bidra till olika positiva miljöeffekter och även 
till social nytta i fråga om nya företag och arbetstillfällen, menar 
Peter och hänvisar till studien The Circular Ekonomy and Benefits 
för Society. 
 
Peter beskriver symbioscentrumets kretslopp och cirkulära flöden 
bl. a. i ”testbädd för vattenbruk” på Fisketången där kiselalger 
odlas i spillvatten från laxodling och fungerar då även som 
vattenrening. Laxen odlas till matfisk och för kiselalgerna testas 
olika användningsområden. Flera företag och projekt samverkar 
kring olika utvecklingsinitiativ, t.ex: foder/råvaror från 
avfallsprodukter, kiselalger som råvaror till läkemedel/kosmetika, 
livsmedel/odling av matfisk eller inom energinäringen, här ifråga 
om biogas eller kiselalger till solceller. 
 
För att öka den lokala kännedomen om Symbioscentrumet tas 
några korta informationsfilmer fram. 

 
Redovisning ekonomin  §6 
 Ulla föredrog ekonomin för Fiskekommunerna. 

a/ Årets resultat förväntas bli ett litet överskott som tillsammans 
med överskott från 2016 hamnar på ca 17 000 kronor, att 
användas till informationsinsatser i enlighet med tidigare beslut.  
 
b/ Nuläget för kommunernas beslut avseende finansiering för 
2018 och framåt föredrogs. Samtliga kommuner kommer att ha 
sina beslut om medfinansiering för 2018 klara under december. 
Västra Götalandsregionen har godkänt projektansökan för 
perioden 2018-2020.   
 
c/Budgeten enligt projektansökan föredrogs med förtydligande 
kring kostnadsslaget externa köpta tjänster. 
 

Beslut Beslöts  
att godkänna den ekonomiska rapporten. 
att ställa sig bakom budgeten under förutsättning att samtliga 
kommuner fattar positiva beslut i fråga om medfinansiering. 
att tjänsterna som ingår i kostnadsslaget ”köpta tjänster” 
upphandlas i enlighet med gällande regler och policys  

 
Reviderat förslag till  
Kommunikationsplan §7 

 Jonas Nordingårds presenterade sig. Han arbetar bland annat 
som kommunikatör för Leader Bohuskust och Gränsbygd och för 
Åtta Fjordar. Jonas bistod i presentationen av 
kommunikationsplanen. 
Förslag till justerade/kompletterade formuleringar utifrån 
diskussionen vid föregående möte, föredrogs. Några ytterligare 
justeringar framkom under dagens möte. Förslag till aktiviteter i 
kommunikationsplanen lyftes, bland annat: omvärldsbevakning, 
justering av Fiskekommunernas hemsida samt behov av 
imageskapande artiklar för näringen. En tidsplan för dessa 
aktiviteter tas fram och avrapporteras på nästa möte.   

 
 



Beslut Beslöts  
 att anta innehållet i kommunikationsplanen 
 att justera textflödet något genom att bl.a använda ett mer lättläst 

språk. 
 att köpa till domänerna fiskekommunerna.se och 

fiskekommunerna.com.,Fiskekommunerna.se är den domän till 
vilka de övriga pekar. 

 att ställa sig bakom att Jonas Nordingårds får uppdraget som 
kommunikatör 

 att avrapportera tidsplan och aktiviteter på nästa möte 
 
Uppföljning av remissen  
avseende justering av regler  
för demersalt fiske §8 

Ulla redogjorde kort för senaste remissen om anpassningar av 
regelverk kring årlig fördelning av fiskemöjligheter, inför 2018 - 
remissens förslag och dess konsekvenser. Föreslagna 
anpassningar syftar till att motverka möjligheter att kringgå olika 
begränsningar och motverka oönskade ägarkoncentrationer. Hav- 
och vattenmyndigheten har inte bemyndigande att införa säljbara 
fiskemöjligheter och remissen syftar till att förhindra regler som 
möjliggör aktiviteter som liknar säljbarhet. 
Enligt förslaget kommer därför inte ”skrovbyte” längre att vara 
tillåtet, bara under vissa förutsättningar. Detta ställer till problem 
för de yrkesfiskare som genomfört köp av andra fiskebåtar. 
Problem uppstår även när en person, enligt remissförslaget, inte 
tillåts äga flera fiskelicenser (dels som enskild yrkesfiskare och 
dels som juridisk person) inom samma fiske (ex.vis räkfiske i 
Skagerrak).    

 Yrkesfisket är kluvet i frågan om att arbeta för ett förslag om 
permanentande av överlåtbara fiskerättigheter, eller inte. Detta 
kommer troligtvis att bli en viktig frågeställning för FK under 2018 

  
Beslut Beslöts  
 att till nästa möte bjuda in fiskets organisationer SFPO och HKPO  
 att skicka ut HaVs beslut om regelförändringar 2018 till LG 
 
Ordförande för Fiske- 
kommunerna 2018  §9 

 Enligt rullande schema för ordförandeskap i Fiskekommunerna är 

det Uddevalla kommuns tur att inneha ordförandeposten för 2018. 
Uddevalla har dock tackat nej liksom Orust som står näst på tur. 
Mot denna bakgrund har Clas-Åke Sörkvist tillfrågats om fortsatt 
ordförandeskap för ännu ett år, vilket han ställt sig positiv till.  

 
Beslut Beslöts 
 att välja Clas-Åke Sörkvist till ordförande för 2018  
 
Rapport maritima projekt- §10 
läget Leader Bohuskust  Budget, utfall t.o.m dec 2018 samt kvarstående medel 

redovisades. Fyra nya projekt kommer att beredas i maritima 
beredningsgruppen den 24 november, bl.a. ett projekt om att 
anlägga fem hummerrev utanför Sotenäs. Det finns önskemål om 
att freda områden kring nya hummerrev under några år, en 
frågeställning som bör tas upp med Länsstyrelsen i Västra 



Götalandsregionen. Det finns ytterligare 5-6 projekt med maritim 
inriktning som är under planering 

 
Övriga rapporter §11 

a/ Rapport från Östersjökonferensen den 16 och 17 november har 
skickats ut till LG. En uppvaktning hos Näringsdepartementet mot 
bakgrund av ”uppropet” tidigare i sommar, äger rum den 28 
november. Peter Daftegård deltar för Strömstad kommun i 
uppvaktningen. Ett bredare samarbete mellan Fiskekommunerna 
och kommunerna på sydkusten lyftes fram på konferensen vilket 
välkomnades av bl.a. Ingemar Berglund på HaV som därmed ser 
kommunerna som en tydligare informationspart i viktiga 
frågeställningar. 
Fiskekommunerna efterfrågar information från uppvaktningen. 
 
b/Maritima klustret – ingen information 
 

Beslut Beslöts 
att ett förslag till ökat samarbete mellan kustkommunerna 
presenteras på nästa möte 

 
Nytt från kommunerna §12 
 Sotenäs: Seabased kommer inte att utnyttja hela sitt testområde 

vilket ger utrymme för fler aktörer att verka inom testområdet och 
använda den infrastruktur som finns tillgänglig i området. 

 Fiskauktionen på Smögen har pekat på problematiken med att 
fiskebåtarna blir allt större, vilket kajerna inte är anpassade för. 
Tjörn: Sea the future Ängholmen, Rönnäng fortsätter sin 
byggnation.  
 I Rönnäng planerar samhällsföreningen ett Havets dag – en 
familjedag som vill lyfta fram fisket.  
Göteborg: Göteborg arbetar med att ta fram en fiskestrategi. Lars 
Ekberg arbetar med detta och han kommer även att samarbeta 
med Eva i Fiskekommunerna. Niklas Wennberg har en Ras-
anläggning (recirkulerande anläggning för fiskodling) i Göteborg 
där han odlar två fiskarter. Eva föreslår detta som ett möjligt 
besöksmål för Fiskekommunerna. 
Västra Götalandsregionen: I Fiskebäck och i Göteborg ser man 
idag samma problematik som i Sotenäs med allt större båtar vilka 
får svårt att angöra nuvarande kajer.  
RUN har beviljat medel för Fiskekommunerna under 2018-2020. 
Strömstad: Naturskyddsföreningen vill förbjuda fiske i 
Kosterhavet. Samförvaltningen är den organisation som ska borga 
för ett hållbart fiske inom nationalparken. 
En företagsmässa har genomförts med bland annat Scary food på 
agendan.  
Uddevalla: Ett arbete/projekt för att öppna Bäveån för 
laxvandring, pågår. Projektet har även inriktning på turism. 
Lysekil inget nytt 
Orust. Arbete med ”strömmande energiprojekt” är aktuellt i 
kommunen. Ett större möte planeras inom Mellankommunal 
kustplanering. 
 

Övriga frågor §12  
 Inga övriga frågor 



 
Kommande möte §13 
 Nästa möte är den 12 februari kl 09.00-12.00, på Fyrbodal, 

Uddevalla.  
   
Mötet avslutas §14 
 Ordförande tackade Krister Olsson och Ulla Olsson för gott arbete 

under 2018 samt mötesdeltagare för dagens möte och förklarade 
mötet avslutat. 

  
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Ulla Olsson, sekreterare för mötet 
 
 

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

……………………………………………………………    
 Tomas Larsson justerare 

 


