Protokoll nr 4, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Hotell Riverside, Uddevalla.
2018-08-27 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Clas-Åke Sörkvist, Elisabeth Jonsson, Bo Gustafsson, Ronny
Svensson, Kerstin Gadde, Anders G Högmark, Ronald Johansson,
Anna Aldegren, Hans Friberg, Tomas Larsson, Anne Gunnäs, Jan
Lindblom, Eva Ternegren till 11.30, Lars Ekberg till 11.30, samt Krister
Olsson, projektkoordinator

Övriga deltagare:

Kjell Tallberg, Konsult för Fyrbodals Kommunalförbund

Mötet öppnas

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

Val av justerare

§2
Anders G Högmark utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-06-11 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
Kjell Tallberg informerade om sitt pågående uppdrag från ”Position
väst” inom Fyrbodals Kommunalförbund. Kjell tar fram ett
grundmaterial avseende områdets förutsättningar för etableringar inom
vattenbruk. När förfrågningar kommer om etableringar behövs en
beredskap med information om infrastruktur, kompetens med mera för
att snabbt svara upp mot en etablerares behov.

Efter en givande frågestund tackade ordförande Kjell för en värdefull
genomgång.
Redovisning av ekonomin
§6
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin för fram till 30 juni 2018.
Utfallet följer budgeten på ett rimligt sätt. Projektet har en god likviditet.
Föregående projekt som avslutades 31 dec 2017 är färdig redovisat
och med beräknat resultat.
Förslag framfördes att göra lokala träffar i avsikt att träffa yrkesfiskare
och vattenbrukare och berätta om FK:s verksamhet och framförallt
lyssna till deras behov och vad som kan göra skillnad för dem.
Beslut

att godkänna ekonomiska redovisningen
att återkomma med förslag till lokala träffar

Information om utvärdering av fiskemöjligheter inom det demersala fisket
§7
Informerades om Hav och Vattenmyndighetens, HaV, inbjudan till
möte den 28 sept avseende utvärdering av det demersala fisket under
2017 samt eventuella förslag till förändringar inför 2019.
Var och en anmäler sig och tar eventuella kontakter för samåkning.
Beslut angående remisser och remissvar
§8
a/ Krister föredrog utskickad förslag till remissvar på Havsplanen från
HaV. Efter diskussion:
Beslut

Beslöts
Att besvara enkäten med smärre justeringar i texten
Att Krister tillsammans med Anna får i uppdrag att justera texten i
ett avsnitt före ett slutligt utskick till ledamöterna.
b/ Kompletteringar till HaV:s åtgärdsförslag för ekosystembaserad
fiskeförvaltning. Det finns möjlighet att reagera på HaV:s
sammanfattning av de hittills inkomna remissvaren till strategin som
ska vara färdig i december i år. FK har ett av de inskickade
remissvaren.
Beslöts
Att i detta läget inte göra någon mer skrivelse i detta ärende.
c/ Remiss angående rådet och EU kommissionens förslag till ändringar
i rådets förordning om fiskerikontroll.
Krister gjorde kort för åtgärdsförslag i förhållande till nuvarande regler.
Under hösten påbörjas förhandlingar med medlemsstaterna.

Nuvarande förslag innebär stora förändringar både för yrkesfisket som
det traditionella fritids-/husbehovsfisket.
Efter en diskussion som präglades av att vara tydlig i svaret i vissa
delar som bryter mot Bohuslänska traditioner samt förslag som skulle
försvåra mycket i vissa delar av kustnära fisket:
Beslöts
Att FK skickar in ett svar före den 16 september.
Att Krister, Anders O och Anne svarar för ett utkast till alla
ledamöterna före inskickandet av remissvaret.
d/ Jakt i svensk ekonomisk zon.
Beslöts
Att ett förslag till remissvar skickas ut till ledningsgruppen inför
nästa möte den 15 oktober.

Information från Marint centrum i Simrishamn
§9
a/ Den årliga marinkonferensen i Simrishamn är den 15-16 nov. Krister
och en person från ledningsgruppen bör åka.
b/ Simrishamns Marin Center har fått medel från Landsbygdsnätverket
för att göra en förstudie i avsikt att ta reda på vad kustkommunerna i
Sydsverige har för behov av någon form av samverkan i gemensamma
fiskefrågor.
Rapporter
§10
a/ Krister rapporterade från Leader Bohuskust och gränsbygd. Dels
nuläget med besluten i relation till budget. Dels kort genomgång av
fyra st pågående projekt om dess inriktningar och vad dessa hittills har
givit för resultat.
b/ Strömstads kommun har nu fått myndighetsbeslutet från
Jordbruksverket angående projektet ”Hållbart fiske”. Aktiviteterna
kommer främst att vara under 2019 och handlar om fiskares utbildning
av tjänstemän, artiklar om kustfiske samt en uppföljande undersökning
hur fiskare upplever yrkessituation efter regeländringarna inom det
demersala fisket.
c/ Sveriges Fiskares Producent Organisation, SFPO, är på gång att
söka medel hos Landsbygdsnätverket för att påbörja en karta över
Svenskt fiskevatten utmed Bohuskusten.
d/ På samma sätt har Leader Bohuskust och gränsbygd för avsikt att
söka medel för en film om selektivt fiske med räktrål med målgruppen
konsumenter, opinionsbildare myndigheter.

e/ Krister redogjorde för nuläget för genomförandet av
kommunikationsplanen. Snart kommer första artikeln upp FK:s
hemsida. Den och andra aktiviteter behövs för att öka intresset för
hemsida och FK:s verksamhet.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§11
Strömstad: Förra årets goda erfarenheter fortsätter i år med
Tjärnödagen den 26 okt där forskare och företagare möts under en
intressant dag.
Tanum: Den traditionella VM tävlingen i makrillmete har genomförs i
Fjällbackaskärgården.
Tjörn: Pilotprojekt på gång med solel till gästhamnen. Tjörns triathlon
avvecklas i stället uppstår en seglingstävling med matchracing under
midsommarhelgen.
VGR: Berättar om Vinnväx - ansökan från VGR där en av två bidrag är
satsningen kring Kristinebergs forskningsstation.
Orust: Öppet varv genomförts med stor publiktillströmning. E-boat
satsning utmed kusten med utgångspunkt från Orust med eldrivna
båtar och tillhörande laddningsstationer.
Lysekil: Finns en öppning för att blå fångstgrödor ska bli en
ersättningspliktig verksamhet. Spännande kontakter initiala med
företrädare från Wales. Fortsatt arbete med testsite Skagerack.
Övriga frågor
§12
Anders O förde fram problematiken att de marina frågorna, inte minst
yrkesfisket, har en krånglig väg in i svensk myndighetshantering. HaV
arbetar med miljöfrågor och lyder under Miljödepartementet medan
Jordbruksverket som ansvarar för främjandefrågor har motsvarande
näringsdepartementet. Det är inte optimalt och bör diskuteras inte
minst på Östersjökonferensen i Simrishamn dit båda
Generaldirektörerna kommer. Krister fick i uppdrag att framföra detta
till arrangören av programmet för denna konferens.

Kommande möten
§13
a/ Nästa möte är den 15 oktober på Öckerös Maritime Center, ÖMC.

b/ Sista mötesdagen för året är den 3 december och planeras ske i
göteborgsområdet med genomgång av Niclas Wennbergs fisk- och
grönsaksodling (akvaponi).

Mötet avslutas

§14
Ordförande förklarar mötet avslutat.

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

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

……………………………………………………………
Anders G Högmark, justerare

