Protokoll nr 1, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Hotell Riverside, Uddevalla.
2018-02-12 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Clas-Åke Sörkvist, Anders Olsson, Hans Friberg, Elisabeth Jonsson,
till och med §10, Tomas Larsson, Ann Gunnäs, Bo Gustafsson, Evy
Gahnström, Anders Brunberg, Kerstin Gadde, Anders G Högmark,
Arne Lernhag, Ronald Johansson, Jessica Hjerpe Olausson till och
med §15.

Övriga deltagare:

Tommy Lang från HKPO,
Krister Olsson LEADER Bohuskust,
Martina Staxäng praktikant LEADER Bohuskust,
Peter Ronelöv Olsson från SFPO,
Lina Waara praktikant Västra Götalandsregionen, VGR
Ulla Olsson

Mötet öppnas

§1
Ordförande Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Evy Gahnström utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2017-11-24 justerades under
§13 där rätt efternamn till Peter ska vara Dafteryd. Under §9 har
justering skett till att val av ordförandeskapet avser 2018. Några andra
invändningar fanns inte.

Beslut

Beslöts
att lägga protokollet till handlingarna efter justering.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes med tillägget - rapport från
”Samrådsmöten för bättre vatten och hav” som Länsstyrelsen och
vattenmyndigheten bjöd in till möte den 8 februari -18 på Bohusläns
museum.
Information från SFPO och HKPO
§5
Tommy Lang från HKPO inleder och berättar om HKPO:s syn på vad
som kommer hända med fisket framöver om det tas beslut om
permanenta överlåtelser av fiskemöjligheter inom det demersala fisket.
HKPO vill se en större samverkan med olika aktörer så som
länsstyrelsen och berörda kommuner. Skall fisket vara hållbart behövs
en lokal ansats med samförvaltning. Tommy menar att det finns en risk
att den lokala fiskeflottan helt försvinner om permanenta överlåtelser
införs.
Peter Ronelöv Olsson från SFPO menar att systemet med överlåtelser
behöver utvärderas innan nästa steg tas med permanenta överlåtelser.
SFPO vill ha ett ITQ-system med individuellt överförbara kvoter. För att
få en föryngring inom fiskarkåren behöver det finnas möjlighet till
lönsamhet. Peter lyfter också upp att branschen måste försöka vara
med och påverka på EU-nivå där många av besluten som rör fisket
fattas.
Uppföljning av informationen.
§6
FK bör sätta sig in i frågan ytterligare inför nästa möte i april. Ett
förslag är att bjuda in HaV till nästa möte. En arbetsgrupp skulle
därefter kunna tillsättas.
Beslut

Beslöts
att Krister Olsson tar kontakt med HaV samt bjuder in dem till nästa
möte.

Redovisning ekonomin
§7
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin för ”det gamla” projektet som
avslutades 31 december 2017. Det finns 29 221 kr kvar att rekvirera
från VGR. Resultatmässigt har projektet gått med ett underskott av
1 126 kronor. Tidigare fanns ett överskott på 10 854 kronor vilket
minskas med underskottet och ny summa är 9 728 kronor som
överförs till projektperioden 2018-2020.
b/ Nuläget för kommunernas beslut avseende finansiering för 20182020 föredrogs. Alla berörda kommuner och VGR har fattat positiva
beslut för de närmsta tre åren. Undantaget är Uddevalla som skall
göra en utvärdering under hösten 2018.

c/ Det finns påskriven överenskommelse mellan Fyrbodals
kommunalförbund och FK om fortsatt samverkan till 2020. Krister
Olsson arbetar 25 % för FK från 1 januari 2018.
d/ Lönerevision mellan Krister Olsson och Fyrbodals kommunalförbund
blev färdig och påskriven den 12 febr som avser lönen under
projektperioden 2018-2020.
Beslut

Beslutat
Att lägga redovisningen till handlingarna.

Förslag till Verksamhetsberättelse 2017
§8
Krister redogör för förslaget till verksamhetsberättelse. Det finns ett
samlat överskott på 9728 kr som föreslås flyttas över till 2018-2020 års
verksamhet.
Förslag om att skriva en inledande kort sammanfattning av
verksamhetsberättelsen som tydligt visar vad FK gör för skillnad.
Beslut:

Beslutades
att flytta över det samlade överskottet till projektperioden 2018-2020.
att projektkoordinatorn kompletterar med en sammanfattning.
att den justerade verksamhetsberättelsen skickas till kommunerna och
VGR samt ladas upp på hemsidan

Förslag till Verksamhetsplan 2018
§9
Krister presenterar förslaget till verksamhetsplan för 2018 och vilka
indikatorer FK har att arbeta mot. Förslagen innefattar bland annat att
ta reda på förutsättningarna för att samverka med andra
kustkommuner i angelägna frågor och undersöka vilka förutsättningar
det finns för att ta vara på kompetens bland nya svenskar inom
landbaserat vattenbruk inom sötvattenfisk-området.
Ledningsgruppen träffas sex gånger under 2018. Varje träff bör ha ett
tema.
Beslut

Beslöts
att med detta tillägg så godkänns verksamhetsplanen.

Språklig uppdatering av kommunikationsplan
§10
a/ Krister presenterar förslag på ändringar i kommunikationsplanen.
Ytterligare förslag som kommer upp är att ersätta trovärdig aktör till
stark aktör och att ta bort ordet ”också” i allmänheten som målgrupp.
Beslut:

Beslöts
att med dessa ändringar så godkänns kommunikationsplanen.

b/ Nuläget för kommunikationsplanen är att Meltwater är upphandlat
för 2018. Kostnad 30 000/år. Krister visar hur fiskekommunernas
hemsida är uppdaterad med aktuella nyheter som ligger i högerkanten
på startsidan.
Länkar till andras hemsidor skall också ordnas.
Det planeras för ett antal ”imageskapande” artiklar för fisket under året.
Cirka sex stycken av dessa ingår i en projektansökan som Strömstads
kommun är sökande till.
Ytterligare ca fyra från egen budget som speglar olika fisken utefter
Bohuskusten inklusive vattenbruk.
Beslut:

Beslöts
att godkänna informationen om nuläget med kommunikationsplanen

Uppföljning av initiativet från Simrishamn
§11
Krister redogör för initiativet som handlar om ett framtida samarbete
mellan kustkommuner i södra Sverige. Ett initiativ som har sitt
ursprung från Marint Centrum i Simrishamn. Samabete kring
gemensamma frågor för att få ett större påverkan i frågor som t ex Säloch Skarvfrågan. Väsentligt att få till ett nätverk som är effektivt. En
modell för hur det samarbetet kan organiseras behöver tas fram innan
FK bestämmer sig för att delta.
Beslut

Beslutar
Att Fiskekommunerna vill gå vidare och att nästa steg är att Marint
Centrum får i uppdrag att hitta projektmedel för att arbeta fram ett
konkret förslag.

Information om ansökan från Strömstads kommun till Jordbruksverket
§12
Krister och Ulla presenterar projektet ”Hållbart fiske” med Strömstads
kommun som sökande. Följande aktiviteter är planerade:
1. Intervjustudie (följa upp en tidigare intervjustudie med nya intervjuer
fem år senare), 2. Informationsspridning via artiklar till media, 3.
Utbildning, 4. Seminarium och temadagar.
Beslut

Beslöts
att ställa sig bakom projektansökan och delta i partnerskapet.

Rapport från Maritima beredningsgruppen inom Leader Bohuskust och gränsbygd
§13
Det finns fyra projektansökningar inför nästa LAG-möte 27/2 2018.
Dessa är Mer fisk i Bäveån, Havets dag i Rönnäng, en förstudie om
Japanska jätteostronet och en förstudie om Havssalt.
Det finns också projektidéer på gång inför LAG-mötet den 7 maj.

Övriga rapporter samt kommande aktiviteter.
§14
a/ Göteborgs kommun utreder utifrån en motion till fullmäktige ett
förslag till kommunal handlingsplan för fiske.
b/ Statliga havsplaneringen, i bilaga till mötet fanns en presentation om
nuläget.
c/ En kort presentation om ”Havets dag i Rönnäng” den 26 maj som
genomförs av Rönnängs samhällsförening.
d/ Göteborgs kommun kommer att på tjänstemannasidan
representeras i FK av Lars Ekberg.
e/ Från Maritima klustret
Krister och Jessica presenterade kort om:
i/ Task force – seminarium om förslag till regelförändringar inom
vattenbruket vilket sker i riksdagshuset 14/2.
ii/ Vattenbrukskonferens, Sundsvall 13-14/3.
iii/ Havsplaneringsmiddag med Landshövdingen och kommunalråd
med flera den 17 april.
Nytt från kommunerna
§15
Tjörn: Det finns en detaljplan på ett hamnområde och hotell i
Skärhamn. Protester har uppstått från allmänheten samt att
länsstyrelsen är emot. Nätverket ”Ett enat Bohuslän” har en av sina
uppgifter att stödja enskilda kommuner i planprocesser när principiella
hinder uppstår.
Strömstad: Det kommer att hållas en mässa på Tjärnö även i år, till
hösten.
Öckerö: Tillkommit ett nytt fiskefartyg och ett annat fiskeföretag
investerat i nytt fartyg. Öckerö företagarförening arbetar på ett projekt
”Event 365” som arbetar för att ha ett större event i månaden, året
runt. Fiskhamnen Björnhuvudet är på väg att kunna erbjuda djuphamn
för de största fiskefartygen.
Uddevalla: Jobbar för att få mer fisk i Bäveån. Vill också öka fisk
kunskapen i kommunen, få in fisket i staden och sätta fokus på
fiskefrågor. Bland annat genom en publik laxtrappa. Arbetar för ökad
syresättningen i Byfjorden genom tillförsel av dagvatten.
Orust: Det är lite stiltje i allmänhet just nu inom området..
Lysekil: Det går bra för projektet med jätteräkor. Det senaste halvåret
har det tillkommit två nya fiskebåtar i det mindre skiktet. ”Konsortiet”
från Kristinebergs marinbiologiska har ett bidrag med till tävlingen
Vinnväxt. Inom kort kommer besked från VGR som är positivt och i så
fall stöttning för att ansökan kommer med till slutliga nationella
tävlingen. Skulle betyda oerhört mycket för maritim utveckling i
allmänhet och med starka kopplingar till Kristineberg.
VGR: Vinnväxt, berättar att det formella beslutet tas 1 mars. Jessica
har också en praktikant, Lina Waara, som skall skriva ett arbete,
Mastersuppstats, om vattenbruk under våren.

Sotenäs: Symbioscentrum är idag en kommunal verksamhet med
testbäddar, laxodling, från ägg till smolt, hummer, alger. Rena Hav
söker bygglov för sin anläggning i Sotenäs, förhoppningsvis kan
byggnadsprocessen igång i slutet på året. Skall ha en företagarfrukost
på fredag den 16/2.
Tanum: Inget nytt att rapportera just nu.
Övriga frågor
§16
Anders och Kerstin informerade om möte de varit på den 8
februari som Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten bjudit in till
”Samrådsmöten för bättre vatten och hav”
De uttryckte farhågor att fler vattenområden skulle bli skyddade
från fiske.
Informationen ingår i ett regeringsuppdrag att arbeta fram en
Blågrön infrastruktur. Arbetet är i sin inledning. Länsstyrelsen och
vattenmyndigheten kommer att träffa fiskarna för en särskild
genomgång inom en snar framtid.
Anne föreslog att detta och andra frågor som är aktuella för fiske och
vattenbruk skulle kunna bli en programpunkt med politiker på nationell
nivå vid Västerhavsveckan i sommar som fyller 10 år i år. Anne får i
uppdrag att återkomma med detta förslag.
Kommande möten
§17
a/ Nästa möte är den 16:e april på Fyrbodal i Uddevalla, kl. 9.00 12.00. Krister bjuder in HaV för att bl a berätta om deras tidsplan för
utvärdering av reglerna kring demersala fisket.
b/ övriga mötesdagar under 2018 är måndagarna 11 juni, 27 augusti,
15 oktober och 3 december.

Mötet avslutas

§18
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Underskrifter

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

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

……………………………………………………………
Evy Gahnström, justerare

