Protokoll nr 3, 2018, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Hotell Riverside, Uddevalla.
2018-06-11 kl. 9.00 – 12.00

Närvarande:

Clas-Åke Sörkvist, Elisabeth Jonsson, Bo Gustafsson, Kerstin Gadde,
Anders G Högmark, Ronald Johansson, Anna Aldegren, Hans Friberg
samt Krister Olsson, projektkoordinator

Övriga deltagare:

Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän
Qamer Chaudhry, Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, – via skype

Mötet öppnas

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

Val av justerare

§2
Bo Gustafsson utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte den 2018-04-16 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.
a/ Information om statliga havsplaneringen
b/ Information om utvärdering av demersala fisket
§5
a/ Carl Dahlberg informerade generellt om nuläget med statliga
havsplaneringen. Havsplaneringen och den kommunala planeringen
av havet behöver gå hand i hand och geografiskt överlappar det
varandra mellan nationalgränsen och en sjömil väster om baslinjen.
Just nu är ett samrådsförfarande från HaV ute på remiss och ska
besvaras senast den 1 september då FK har fått förlängd remisstid.

b/ Qamer Chaudhry från Havs- och vattenmyndigheten, HaV,
redogjorde via Skype, med stöd av tidigare utskickad PP-presentation,
statistik över det demersala fisket från 2017. HaV har också gjort en
enkät som visar att en majoritet fiskare är nöjda över förändringen.
Utvärderingen fortsätter, det finns kritik och önskan från främst ett par
olika fisken och fiskargrupper. Det kan bli förändringar i regelverket
och då blir det en remissomgång mot slutet av hösten.
Uppföljning och beslut utifrån §5
§6
Beslut

Beslutades
Att FK avger remissvar om Havsplaneringen
Att underlag till beslut skickas i tid före nästa möte den 27 aug
Att förutom Krister Olsson utse Anna Aldegren samt tillfråga
Anne Gunnäs till arbetsgrupp att förbereda ett remissvar
Att fortsätta följa utvecklingen och vid behov agera kring reglerna
av det Demersala fisket

Redovisning av ekonomin
§7
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin för jan till april 2018 som är 4
av 36 månader i det påbörjade projektet. Utfallet följer budgeten på ett
rimligt sätt.
b/ Ansökan om förskott hos VGR med halva summan, 270 000 har
utbetalats till Fyrbodals kommunalförbund.
Beslut

att godkänna ekonomiska redovisningen

Förslag till remissvar angående Grön infrastruktur
§8
Krister redogjorde kort för en sammanfattning av de områden i
underlaget som berör FK och det är främst ”Västerhavets värdefulla
marina ekosystem”. Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att ta
fram en regional handlingsplan som ska lämnas till Regeringen senast
den 15 oktober. Remissvar ska lämnas senast 1 juli.
Beslut

Beslutades
Att svara på enkäten
Att projektkoordinatorn skickar så fort som möjligt ett förslag till
Ledningsgruppen för reaktioner och synpunkter
Att svaren koncentreras till valda delar som berör FK

Att nyckelord och synpunkter är att förstärka åtgärden om
strandstädningen, öka samarbetet mellan myndigheter, ta tillvara
fiskarnas kompetens, Kustbevakningen är också en medaktör.
Hantering av remissvar ”Öppen samordningsmetod för EU:s vattenbruk”
§9
Beslut

Beslöts
Att besvara enkäten
Att Krister och Ronny Svensson formulerar ett förslag till
remissvar som skickas ut via mejl. Clas Mellby, Uddevalla
tillfrågas att ingå i gruppen
Att nyckelord är att poängtera att Sverige bör göra allt för att
förenkla och underlätta för etablering/utveckling av vattenbruk till
havs och till lands.

Remiss utse hamnar vid landningsskyldighet Blåfenad tonfisk
§10
Från HaV finns remiss om att utse hamnar där Blåfenad tonfisk ska
lämnas i de fall dessa fiskar ingår i landsskyldighet.
Beslut:

Beslöts
att skicka ett kort remissvar med följande mening
att Fiskekommunerna har inget generellt att erinra mot förslaget
men vill också poängtera att beslutet utformas så att största
möjliga konkurrensneutralitet erhålls mellan aktuella EU-länder.

Ställningstagande till HaV:s rutiner för remissutskick
§11
Bakgrunden var att HaV:s utskick av remisser kan uppfattas något
slumpartat vilka kommuner som får vid respektive tillfälle. Ett förslag
fanns att enbart FK står som mottagare till HaV:s utskick av remisser
inom fiske och vattenbruk.
Beslut

Beslöts
Att återkoppla till HaV att FK önskar att alltid få alla remisser som
hör till vår verksamhet
Att i övrigt inte föreslå ändring av några rutiner avseende
remissutskick från HaV.

Rapporter
§12
a/ Krister föredrog nuläget med beviljade medel till maritima projekten
som Leader Bohuskust och gränsbygd medfinansierar. Vid kommande
möte ska redogöras för projektutfall.

b/ Strömstads kommun är sökande till projekt ”Hållbart fiske” med fyra
olika aktivteter inom Samförvaltningen Norra Bohuslän. En av
aktivteterna är att fiskarna och forskare utbildar personal inom
myndigheter och organisationer. Ännu har inte Jordbruksverket beviljat
projektmedlen men de har påbörjat handläggningen.
Ledningsgruppen önskar få en inbjudan till utbildningstillfälle eller
motsvarande aktivitet.
c/ Krister redogjorde för tidsplanen kring HaV:s uppdrag att ta fram en
strategi för ekosystembaserad fiskförvaltning som ska vara färdig i
december 2018.
d/ Svenska Skaldjursodlarnas Producent Organsiation, SSPO, har
skickat in en ansökan (inom Livsmedelsstrategin) om medel för att
marknadsföra nyttigheterna med musslor och ostron. Fiskekommunera
är omnämnda som en nätverkande part.
e/ Nuläget med vår egen kommunikationsplan är att det nu finns ett
räkneverk kopplat till hemsidan, första artikeln är på gång,
medianyheter laddas kontinuerligt upp på FK:s hemsida som berör vår
verksamhet.
d/ I övrigt undersöks möjligheter att få finansiering till kortfilm om
selektivt fiske, ett tack från de två riksdagsledamöterna som gjorde
studiebesök hos Fiskarföreningen Norden.
Beslut

Beslöts
att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§13
Strömstad: Miljö- och Jordbruksutskottets ledamöter har varit på
studiebesök på Tjärnö marinbiologiska station, Kosterhavets
Nationalpark samt naturum på Sydkoster. Den 27 oktober har
genomförs Tjärnödagen för andra året. Samförvaltningen i Norra
Bohuslän har vi möte diskuterat med Kustbevakningen och HaV om
bla definition av när fiske bedrivs. Det är viktigt hur det definieras med
tanke på att det är små ytor som är tillåtet att fiska på inom
Kosterrännan.
Tanum: Studenter vid SLU har varit på besök i Resö vid två tillfällen
för att göra ett studentarbete kring kustnära fiske. Rapporten har inte
kommit än.
Tjörn: Havets dag den 26 maj på Rönnäng blev en i närmaste
publiksuccé med flera tusen besökare. Arrangemanget
medfinansierades av Leader Bohuskust och gränsbygd. Det finns
några fiskare, bl a kräftfiskare som känner att de har kommit i kläm i
fördelningen av fiskemöjligheter från HaV. Ett annat dilemma inom
fiskenäringen är svårigheter att få till nyrekrytering.
Problem med att få fram justeringar i detaljplan som gynnar
fiskenäringen. Överklaganden.

Öckerö: Har pågående arbete inom kommunen om hamnar. Viktigt att
skilja mellan industrihamnar respektive hamnar för besöksnäringen.
Det finns intresse för beredningsindustri på Fotö men ännu har inte
miljötillstånd erhållits.
Orust: Musselodlingar har problem med att det finns ejdrar som dör i
anslutning till musselodlingar i dess utrustning.
Övriga frågor
§14
Inga övriga frågor förekom
Kommande möten
§15
a/ Nästa möte är den 27 augusti. Förslag nämndes att ha mötet på ett
givande ställe för att öka kunskaper om aktuella verksamheter. Niclas
Wennberg, Stadsjord, Nordöstra Göteborg ska bjudas in till lämpligt
möte under hösten.
.
b/ övriga mötesdagar under 2018 är 15 oktober och 3 december.

Mötet avslutas

§16
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Underskrifter

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

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

……………………………………………………………
Bo Gustafsson, justerare

