Protokoll nr 2, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Hotell Riverside, Uddevalla.
2018-04-16 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Anders Olsson, Elisabeth Jonsson, till och med §13, Ann Gunnäs, Bo
Gustafsson, Evy Gahnström, till och med §9, Kerstin Gadde, Anders G
Högmark, Ronald Johansson, Jessica Hjerpe Olausson till och med
§10, Lars Ekberg, Anna Aldegren samt Krister Olsson

Övriga deltagare:

Magnus Nordgren, Jordbruksverket
Elin Gunve, Jordbruksverket
Veronica Andrén, Jordbruksverket

Mötet öppnas

§1
I ordförande Clas-Åke Sörkvist frånvaro på grund av sjukdom så
hälsade Anders Olsson alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Kerstin Gadde utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-02-12 var utskickat sedan
tidigare och inga invändningar har framförts.
Beslut

Beslöts
att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes.
Redovisning ekonomin
§5 Redovisning ekonomin
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin för första kvartalet 2018 som är
3 av 36 månader i det påbörjade projektet. Utfallet följer budgeten på
ett rimligt sätt.

b/ Rekvisition till kommunerna har nyss genomförts för avseende
20 000 kronor för 2018. Ansökan om förskott hos VGR kommer att ske
inom kort.
Beslut

att godkänna ekonomiska redovisningen

Information om utvärdering av demersala fisket
§6
Hav och Vattenmyndighetens, HaV, representant kunde inte medverka
på mötet men har meddelat nuläget avseende utvärdering av 2017 års
erfarenheter av nya regler inom demersala fisket. Nyckelord från HaV
är att sammanställning av statistik är gjord och ska analyseras.
Materialet presenteras under juni månad. Inom kort ska en enkät
skickas ut till fiskare vars resultat ingår utvärderingen. Om det ska ske
förändringar i regelverket kommer det att bli en remissomgång under
okt/nov.
Remissvar
§7
a/ Föredrogs förslag till (tidigare utskickat) remissvar på elektronisk
rapportering av makrillfångster (Dnr 928-18). Nytt tillägg i förhållande
till utskicket var att HaV bör anordna utbildningar enligt syftet.
b/ Föredrogs förslag till (tidigare utskickat) remissvar på befälhavares
skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (Dnr
2345-17). Punkt 4 var reviderat sedan utskicket.
Beslut

Beslöts
Att godkänna de fördragna remissvaren som skickas till HaV

Ställningstagande till inspel inför ekosystembaserad fiskförvaltning
§8
Ekosystembaserad fiskförvaltning är ett uppdrag från Regeringen till
HaV att upprätta en strategi som kompletterar det som EU har infört.
HaV har haft ett infomöte den 23 mars och önskar ett första inspel från
aktuella aktörer senast 23 april. Sedan kommer ytterligare ett par
omgångar med utkast till strategi som avslutas med en remissrunda
under hösten. Den nya strategin ska enligt tidplanen vara färdig i
december i år.Krister föredrog nyckelord till svar på tre frågor som Hav
önskar synpunkter på.
Beslut:

Beslutades
att Fiskekommunerna ska lämna synpunkter i enlighet med föredragna
nyckelord
att ett skrivet förlag skickas ut senast fredag morgon den 20 april för
synpunkter från ledningsgruppen som Krister sammanställer och
skickar till HaV eftermiddag den 23 april.

Ställningstagande till HaV:s rutiner för remisser
§9
Vid remissutskick från HaV skickas dessa till ett oregelbundet antal
kustkommuner i Bohuslän vid respektive tillfälle. Det finns enligt uppgift
ingen tydlig rutin vilka kommuner som utses vid varje tillfälle att vara
remissinstans. HaV har vid muntlig kontakt varit positiv till att
Fiskekommunerna, FK, företräder alla kommuner som ingår i
nätverket. De som uttalar sig på mötet är positiv till en sådan
förändring.
Beslut

Beslöts
att Krister får i uppdrag att fråga HaV om ett beslut att alla remisser
går enbart till FK som berör yrkesfiske, vattenbruk och turismfiske.
att ett förslag upprättas för rutiner vid hantering av HaV:s inkomna
remisser till FK samt FK:s rutiner till kommunerna.
att slutligt beslut skall ske vid ett kommande möte med FK.

Information från Jordbruksverkets tre deltagande tjänstemän
§10
Magnus Nordgren inledde med att berätta om Landsbygdsnätverkets
roll och uppgifter och särskilt den delen som avser Yrkesfiske,
vattenbruk och turismfiske. Landsbygdsnätverket har ekonomiska
medel att finansiera aktiviteter som stödjer dessa tre områden genom
samverkan eller andra insatser som gör nytta. Enkel hantering där
idéer presenteras för Magnus som tar snabb ställning till förslagen.
Magnus nämnde också att Landsbygdsnätverket förbereder att arbeta
med frågan att få till college inom de gröna och blåa näringarna. Det
finns behov där i likhet med existerande inom teknik och
vårdbranschen
Jordbruksverket har en främjanderoll vilket Veronica Andrén som
ansvarig för vattenbruksfrågorna redogjorde för.
Elin Gunve berättade om sina kommande arbetsuppgifter, (från 4
mars) att arbeta både med yrkesfiske och vattenbruk. Elin nämner att
det finns kvar miljoner att ansöka hos Havs och fiskerifonden för att ta
fram kommunal planering för vattenbruk. Sotenäs är enda kommunen
som sökt och Uddevalla är på gång.
Det ställdes många frågor inte minst hur Jordbruksverkets möjligheter
att påverka till regelförenklingar inom vattenbruket. Annars är alla
andra insatser förgäves. Det sker påverkan inom EU att göra
justeringar i regelverket då man är medveten om att investeringar inom
vattenbruket är mycket lågt inom hela unionen till skillnad från en starkt
växande bransch i stora delar av övriga världen.

Ordförande tackade Jordbruksverket för den värdefulla informationen
och önskade dem fortsatt trevliga och intressanta maritima
studiebesök i Bohuslän under eftermiddag och nästa förmiddag.

Uppföljning av informationen från jordbruksverket samt kustkommunal samverkan

§11
a/ Uppföljning av informationen från Jordbruksverket.
Det är viktigt att främjandeåtgärder för näringslivsutveckling, i detta fall
för Yrkesfiske och Vattenbruk följs åt med regelförenklingar och andra
åtgärder som påverkar entreprenörer positivt att våga satsa och
investera. Vattenbruket i Sverige och inom EU behöver förändringar
för att få fart.
Värdefullt med informationen i allmänhet samt möjligheten till
ekonomiskt stöd från Jordbruksverket att nyttja när behov uppstår.
b/ Utveckla kustkommunal samverkan.
Landsbygdsnätverket ser möjligheter till finansiering för nedlagda
timmar och andra omkostnader för att börja arbeta med gemensamma
frågor och finna samverkansformer.
Idag saknas någon som kan tydliggöra kommande aktiviteter.
Ärendet återkommer till FK när det finns konkreta förslag.

Information om Västerhavsveckan
§12
Anne redogjorde för förutsättningarna för en programpunkt under
Västerhavsveckan i augusti. Det gäller politikerdiskussionen som haft
olika upplägg och innehåll senaste åren. Det finns en person som
planerar den aktiviteten. Krister och Anne följer upp om det är möjligt
att få med viktiga frågor och agerande från FK:s sida.
Rapporter
§13
a/ Maritima beredningsgruppen
Krister rapporterade inför eftermiddagens möte med Maritima
beredningsgruppen. Det är fyra nya projekt som ska bedömas inför
LAG:s möte den 7 maj. Generellt sett är det många intressanta projekt
som verkar in det maritima insatsområdet.

b/ Projektansökan ”Hållbart fiske”
Det är Strömstads kommun som sökande till Hav och fiskerifonden
som ännu inte börjat handläggas. Planerat är två stycken utbildningar
den 5-6 sept samt 4-5 oktober där aktiva fiskare redogör för sitt fiske
inom Samförvaltning Norra Bohuslän. Forskare och tjänstemän samt
organisationer är målgrupp.
c/ Miljö och Jordbruksutskottets besök i Bohuslän
Det är ett kort besök och sker den 29 maj med fokus på den Marina
nationalparken. Länsstyrelsen är ansvarig för arrangemanget.
d/ Studiebesök av två riksdagsledamöter
Johan Hultberg, Fjällbacka, har önskat ett studiebesök på en trålare
tillsammans med sin kollega från Gotland. SFPO:s ordförande kommer
att erbjuda ett upplägg anpassat till önskemålet.
e/ Länsstyrelsen arbete med grön infrastruktur
Länsstyrelsen har ett uppdrag att ta fram underlag för en Grön
infrastruktur. Ett underlag ska lämnas till regeringen senast 15
september. Informationsmöte har skett tidigare på Bohusläns museum
och ett uppföljande möte med fiskare skedde den 6 april. Krister deltog
på mötet rapporterade från detsamma. Länsstyrelsen PP bifogas
separat.
f/ Studentarbete kopplat till Resö
SLU (Sveriges Landsbygds Universitet) genomför under våren ett
studentarbete på uppdrag från Landsbygdsnätverket. Arbetet avser
kustnära fiskets roll och därför besöker man Resö för att intervjua
fiskare och andra personer från samhället. FK hjälper till med främst
praktiska frågor.
g/ Nuläget med kommunikationsplanen
Krister redogjorde för nuläget med vår egen kommunikationsplan.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga alla rapporterna till handlingarna,

Nytt från kommunerna.
§14
Göteborg. Lars svarar för arbetet att ta fram underlaget till svar på
motion till fullmäktige. Omfattande arbete då det bl a visar sig att
kajanläggningar i Fiskehamnen är i dåligt skick och det finns starka
intressen att använda området till andra verksamheter.
Orust. Ejdrar är ett återkommande problem för musselnäringen som
kommer och går tid till annan. Just nu är det problemtider som
förhoppningsvis kommer att lösas inom kort.

Öckerö. Invigning av Donsö djuphamn den 18 maj. Styrsöbolaget
startar upp båttrafik med fyra turer per dag under sommaren. Möjligt
att det kan bli pendeltrafik året om.
Tjörn. Stort engagemang för Leaderprojektet ”Havets dag-Rönnäng”
den 26 maj.
Problematiskt (statsstödsreglerna) med kommunal medfinansiering,
20%, till Havs och fiskerifondens medel till investering i
kajanläggningar.
Lysekil. Företaget ”Vegafish” har sålt första skörden av jätteräkor,
cirka 400 kg vilket var mer än beräknat.
Ansökan till Vinnväxt från konsortiet från Kristineberg fortgår enligt
planerna.
Övriga frågor
15
Inga övriga frågor förekom.
Kommande möten
§16
Nästa möte med FK är den 11 juni på Fyrbodals kommunalförbunds
lokal Dalsland, HaV representant är inbjuden angående uppföljning av
demersala fisket samt Carl Dahlberg angående statliga
havsplaneringen.

Övriga mötesdagar är 27 augusti, 15 oktober samt 3 december.
Mötet avslutas
§17
Mötesordförande tackade och förklarade mötet avslutat.
…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

…………………………………………………………
Anders Olsson, mötesordförande

……………………………………………………………
Kerstin Gadde, justerare

