
 
 
Protokoll nr 1, 2017, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Fyrbodals Kommunalförbund, Hotell Riverside den 10 februari kl 

09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs, 
Göran Hahne, Anders G Högmark, Anders Olsson, Evy 
Gahnström t o m kl 11.00, § 10, Ronny Svensson, Ronald 
Johansson, Eva Ternegren, Anders Brunberg, Ingvar Karlsson 
samt Krister Olsson  

 
Övriga deltagande Under §10 deltog Jessica Lundqvist, Ren och attraktiv kust, 

Helena Bredin, Ren kustlinje, Charlotta Stadig och Åsa Lindskog 
båda från Hav och Vattenmyndigheten. 

 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Anders Brunberg utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2016-12-02 är justerat och 
utskickat till ledamöterna. Några invändningar har inte inkommit.  

 
Beslut Beslöts att lägga protokollet till handlingarna 
 
Förslag till dagordning  §4 

Förslag till dagordning godkändes med två tillägg under övriga 
frågor angående Vattenbruk och Havsplanering. 
 

Redovisning ekonomin §5  
Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna. 
a/ Bokföringen från Fyrbodal är färdigredovisad fram till 31 
december. Kostnaderna är i nivå med projektbudgeten efter 25 % 
av projekttiden som är redovisad.  
b/ Likviditeten är god i projektet efter att VGR betalat 90 000 
kronor i förskott.  
c/ VGR har granskat siffermaterialet för slutrapporten till 
föregående projekt som avslutades 31 augusti 2016 och prelimärt 



inga invändningar. Troligen ett överskott i projektet motsvarande 
cirka en tusenlapp per kommun. 
 

Beslut Beslöts  
att godkänna den ekonomiska rapporten. 
att en begäran skickas till respektive kommun att överskottet på 
drygt en tusenlapp per kommun önskas överflyttas till innevarande 
projektperiod. 
 

Verksamhetsplan,  §6 
2017 a/ Krister redovisade utsänt förslag till verksamhetsplan för 2017. 

Det önskades att Fiskekommunera ska verka för att få en ännu 
starkare ställning inte minst mot den nationella nivån. Att arbeta 
mer i arbetsgrupper innebär ökad effektivitet. Viktigt att också 
stödja vattenbruket. Möjligt att göra studiebesök vid behov. Till 
mötet om Blå översiktsplaner inbjuds också Ida Lindberg och 
representant från HaV. 

 b/ Förslaget att utse en arbetsgrupp gillades i avsikt att ta fram ett 
förslag till nästa Ledningsgruppsmöte till Fiskekommunernas 
verksamhet från 2018. Arbetsgruppen skall främst föreslå syfte, 
mål, aktiviteter och budget. 

 
Beslut Beslöts  

att godkänna inriktningen i föreslagen verksamhetsplan med 
uppföljning vid ledningsgruppens möten. 
att utse Krister Olsson, sammankallande, Jessica Hjerpe 
Olausson, Anne Gunnäs, Anna Aldengren och Ronald Johansson 
till arbetsgrupp att föreslå Fiskekommunernas verksamhet från 
2018. 
att utse Krister Olsson, sammankallande, Ronny Svensson och 
Anne Gunnäs tillsammans med Tomas Larsson som följer upp 
nya fiskepolitiken med HaV utifrån vårt remissvar samt förbereda 
eventuella aktiviteter inklusive inslag i kommande 
ledningsgruppsmöten. 
 

Godkännande av verk- §7 
samhetsberättelse 2016    Förslag till Verksamhetsberättelse var utskickad med kallelsen. 

Inga kommentarer har inkommit. Evas efternamn är felstavat och 
ska rättas. 

Beslut   att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna och ladda upp den på hemsidan. 

  att skicka den till alla aktuella kommuner  
 

Rapport maritima projekt- §8 
läget Leader Bohuskust  a/ Krister redogjorde för statusen för projekt och projektinitiativ 

inom Leader Bohuskust och gränsbygd inom insatsområde 
”Hållbart fiske och vattenbruk”. Till kommande LAG-möte 20 
februari kommer två projekt att presenteras. Fler projektidéer är 
alltid välkomna och i synnerhet från södra Bohuslän 

 
 
 
 
 
 



Uppföljning strand-  
skräpet  §9 

 a/ Krister informerade om olika organisationer och deras syften 
som är engagerade i strandstädningen av Bohuskustens stränder. 
Det är många aktörer och svårt att beskriva en exakt heltäckande 
bild.  

 b/ Regeringen har skickat ut en remiss utifrån ett uppdrag till 
Naturvårdsverket om tydligare ansvarsfördelning om bl a 
strandskräpet. I remissen finns också beskrivet om ekonomiskt 
stöd till strandstädningen i Bohuslän. 

 
 

 
Information strand- §10 
städning Representanterna från Ren Kustlinje, Ren och Attraktiv Kust, 

RAK, samt Hav och Vattenmyndigheten, HaV, presenterade i tur 
och ordning. Ren Kustlinje är ett Interreg projekt som Sotenäs 
kommun är sökande och har många parter även från Danmark 
och Norge. Arbetar med innovationer, reducera skräpet, 
kommunikation etc. RAK har ekonomiskt stöd att samordna det 
ideella engagemanget som genomför strandstädning samt 
upphandlar städningar själv. HaV har myndighetsansvar och 
fördelar stöd, har internationella kontakter etc. Deras 
presentationer skickas ut med justerade protokollet.  

 
 En intensiv diskussion följde med inlägg från många deltagare och 

sammanfattas följande: 
- Behövs ett permanent ekonomisk stödform till Bohuslän  
- Avgörande att stoppa skräpet vid källan där minst 80% 

kommer från utlandet! 
- Skräpet påverkar så mycket negativt inklusive turism 

branschen! 
- Organisationen IMO, ett FN organ som styr sjöfarten, är också 

en viktig aktör. 
- Finns det EU-medel från Bryssel att söka till praktisk städning? 
- Fiskekommunerna ska agera i denna viktiga fråga utifrån sin 

roll och möjlighet. 
 

Ordförande tackade de inbjudna representanterna för värdefulla 
föredragningar och förklaringar i efterföljande frågestund.  

 

Beslut strandstädning §11 
 Vid efterföljande diskussion beslöts följande: 
Beslut   att Fiskekommunerna ska lämna ett svar till Regeringens remiss 

som behandlar strandstädning. Svaret ska bl a poängtera att 
nationellt stöd till Bohuskusten ska vara permanent, att 
internationella påtryckningar ska ske för att minska mängden 
skräp. 

  att en skrivelse skickas från Fiskekommunerna till HaV som 
tydliggör vikten av ett kraftfullare agerande mot den internationella 
dumpningen av skräp som hamnar i vår skärgård. Anders 
Högmark gör ett underlag till skrivelse. 

 att Krister får i uppdrag att kontakta Sixten Söderberg på 
Fiskarföreningen Norden om nuläget i avseende deras hinder att 
samla in och återanvända marint skräp.   



Nytt från kommunerna §12 
 På grund av andra frågors stora intresse begränsades denna 

punkt till följande rapporter: 
 
 Tjörn. Projektet Sea the future fortsätter och utvecklas med både 

möjligheter och utmaningar.  
Strömstad. Det finns en oro som gäller utfallet av de nya reglerna 
kring överlåtbara fiskemöjligheter för fiskenäringen som gäller från 
2017. Den oron gäller både på kort sikt får detta år samt 
osäkerheten på lång sikt. Leder det till uppköp av båtar och kraftig 
ägarkoncentration? Utöver detta finns osäkerhet kring eventuellt 
nya framtida skyddsområden som utesluter fiske.    

 Uddevalla. Förstudie med andra kommuner om utveckling av 
marintekniska näringar. 

Öckerö. Rapporterade att man arbetar för att etablera en 

hamnstation på Rörö fastighet 1:44. Det är fiskebåten Themis som 
arbetar för att etablera. Öckerö kommun arbetar tillsammans med 
tillväxt turism med mål att etablera tre exportmogna produkter 
inom besöksfisket. Bl.a. kommer ett möte med berörda företag att 
företas den 22 februari.   
 

Övriga frågor §13  
 Anne lyfte frågeställningen kring nuläget kring vattenbruket. Finns 

aktörer som vill investera men lagstiftningen hänger inte med. 
Myndigheterna har därmed svårt att fatta beslut. Anne arbetar 
mycket med dessa frågor nu och önskar bla: 

-Få en bättre samlad bild över alla företag som är på 
gång/önskar investera.  
-Utreda vidare nyttan att vattenbruket jämförs med 
gröna näringar när det t ex gäller miljötillstånd 
-Verka för ett program om vattenbruk på 
Almedalsveckan 

Anne vill dels arbeta genom Nationella vattenbruksrådet och dels 
genom Fiskekommunerna för att nå framgång. Anne återkommer 
till Fiskekommunera i detta ärende. 
 
När det gäller frågor kring havsplaneringen återkommer det vid 
nästa möte med Ledningsgruppen. 

  
Nästa möte §14 
 Nästa möte är beslutat till måndag den 24 april kl 9-12- plats: 

Hotell Riverside, Fyrbodals kommunalförbund.  
 

   
Mötet avslutas §15 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 
 

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

……………………………………………………………    
 Anders Brunberg, justerare 


