Protokoll nr 6, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Slakthuset Byggnad 4, Gamlestaden, GÖTEBORG.
2018-12-03 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Clas-Åke Sörkvist, Elisabeth Jonsson, Anders G Högmark, Evy
Gahnström, Anders Brunberg, Anders Olsson, Hans Friberg, Jan
Lindblom, Göran Hahne, Anna Aldegren, Eva Ternegren samt Krister
Olsson, projektkoordinator

Övriga deltagare:

Niklas Wennberg, Stadsjord, under § 5

Mötet öppnas

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

Val av justerare

§2
Göran Hahne utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-10-15 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.
§5
Niklas informerade om sin verksamhet som är akvaponik med
produktion av sötvattenfisk och grönsaker i symbios. Denna
verksamhet bygger på gammal kunskap och grunder från Asien. Det är
en miljövänlig verksamhet med foder från närområdets ”avfall” från
ölproduktion och bageri samt egen insektproduktion.

Fisken har fått högsta beröm från berömda kockar och
välrenommerade restauranger. Niklas visade också förslag på hur
motsvarande verksamhet kan byggas in vid nyproduktion av bostäder.
Niklas avslutade med att visa verksamheten i de närbelägna lokalerna.
Efter en givande frågestund tackade ordföranden Niklas både för det
goda värdskapet och en inspirerande samt tankeväckande föreläsning
med intressant guidning av verksamheten.

Redovisning av ekonomin
§6
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 30 sept 2018. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

”Remiss gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande regelverket för de demersala
fiskemöjligheterna”
§7
Krister föredrog bakgrund och förslag till remissvar från
Fiskekommunerna. Förslaget var utskickat inför mötet och innebar att
bifalla förslaget från HaV.
Beslut

att bifalla det utsända förslaget som remissvar från Fiskekommunerna.

Rapporter
§8
a/ Krister rapporterade från Leader Bohuskust och gränsbygd. Dels
nuläget med besluten i relation till budget och dels kort genomgång av
två projekt, ”Havets dag, Rönnäng” och ”Japanska jätteostronet” om
projektens syfte och vad dessa hittills har givit för resultat.
b/ Från konferensen i Simrishamn den 15-16 nov hade Krister lämnat
en skriftlig rapport medan Anders Olsson föredrog Samförvaltningen
Norra Bohusläns historia och nutid på samma sätt som Anders gjorde
detta på Simrishamns konferensen.
Första konferensdagen ägandes åt sälfrågan. Mötet ansåg att frågan
om säl och skarv behöver ha en handlingsplan i riktning mot en rimlig
förvaltningsplan. Förutsättningarna för detta återkommer på
kommande FK-möte.
c/ Marint center, Simrishamns kommun, och deras anställde
projektledare, Pär Tegnander, kommer inom kort att skicka till oss en
rapport att ta ställning till.

Beslut

att utse en arbetsgrupp, projektkoordinatorn, Hans och Anna samt
tillfråga Anne Gunnäs som gör ett förslag till svar på rapporten.
Förslaget mejlas till Ledningsgruppen för FK.
d/ Krister rapporterade från en lyckad kommunträff på Orust, Ellös, den
29 november. Yrkesfiskare men även turistfiskare och två
vattenbrukare deltog sammanlagt 13 personer. Tjörn önskar likartat
möte under våren -19. Hans och Elisabeth är intresserad av att delta
på detta möte.
e/ Krister redogör för nuläget med kommunikationsplanen.
f/ Den 31 jan-1 febr 2019 är det yrkesfiskekonferens i Karlstad.
Inriktningen är mervärde för yrkesfisket. Krister kommer att anmäla sig.
Andra intresserade anmäler sig var och en för sig. Anmälda får gärna
delge detta till Krister för samåkning etc.

Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nyttan med Fiskekommunerna
§9
Krister föredrog utskickad tabell i kallelsen över vad
Fiskekommunerna, FK, gjort för nytta under 2018 samt en planering av
aktiviteter inför 2019.
Föreslogs som tillägg att en nytta är ökad kompetens i gruppen som
gör nytta i respektive kommun.
Under 2019 bör FK främja initiativ till vattenbruk med sötvattenfisk och
akvaponik.
Beslut

Beslöts
Att med tilläggen godkänna nyttan för 2018 samt aktiviteter för
2019.

Nytt från kommunerna
§10
Tanum: Företaget Catxalot utvecklar sig positivt med event inom
alger.
Strömstad: Tjärnödagen den 26 okt blev framgångsrikt. Hav och
Vattenmyndigheten medverkade vid möte med fiskarna i Strömstad
angående de i media påstådda överträdelserna från yrkesfisket på
förbjudet vattenområde. Ett positivt möte.
Det kommer att bli viktiga hamnfrågor under 2019 i Strömstad.
Tjörn: En ny näringslivsstrategi ska beslutas i kommunen där fiske ska
finnas med.

Finns önskan och påverkan på Länsstyrelsen att freda vissa lokala
områden för fiske.
Styrelsen för Rönnängs samhällsförening har haft uppföljningsmöte
och planerar för en ny Havets dag i Rönnäng. Mycket arbete återstår.
Uddevalla: En revidering av ÖP är på gång i kommunen där det
kommer att föreslås områden för vattenbruk på land med sötvattenfisk.
Göteborg: Kommunen arbetar för att säkerställa yrkesfisket i
Fiskebäck. Besöksnäringen i Göteborg förknippas bl a med havet och
mat från fisk och skaldjur.
Sotenäs: Det pågår dykningar och inventeringar av gamla och
miljöfarliga skeppsvrak som ”Skytteren”.
Vidareutvecklingen av fisk- och hummerrev utanför Smögen fortgår på
ett positivt sätt. Filmning och rapportering sker under 2019.
VGR: Västra Götalandsregionen har anslagit medel till Smart Ocean
(satsningen på Kristinebergs marinbiologiska station).
I nuvarande mål 2020 i VGR:s strategi finns tyvärr inget om vattenbruk
med sötvattenfisk.
Val av ordförande för 2019
§11
Eftersom många kommuner ännu inte har utsett nya ledamöter så
skjuts valet av ordf för Fiskekommunerna till första mötet under 2019.
Övriga frågor
§12
Inga övriga frågor förekom.
Kommande möten
§13
Nästa möte beslutades till den 11 febr på Fyrbodals
kommunalförbund.
Kommande möten under 2019 är preliminära. Fredag önskas som
mötesdag. Följande förslag att ta ställning till den 11 februari är:
3 maj, 14 juni, 6 sept, 18 okt, 29 nov
Finns önskemål om att flera möten ska förläggas på lämpliga
intressanta ställen. Tjärnö Marinbiologiska station föreslogs.

Mötet avslutas

§14
Ordförande tackade styrelsen för ett givande år. Ett tack som också
riktades till projektkoordinatorns arbete inklusive köpta tjänster med
Ulla Olsson.
Styrelsen framförde ett stort tack till ordföranden som skickligt har
genomfört styrelsemöten och andra uppgifter under året.

Efter mötet fanns en god lunch att äta som Niklas Wennberg med
personal hade serverat och som innehåll mycket fiskmat från sina
egna odlingar.

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

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

……………………………………………………………
Göran Hahne, justerare

