
 
 
 
Protokoll nr 2 2016 från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Hotell Riverside, Fyrbodals kommunalförbund den 18 april 2016, 

kl 09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders Brunberg Evy Gahnström, 
Tomas Larsson, Anne Gunnäs, Fusun Usuner, Anders G 
Högmark, Olsson, Jessica Hjerpe Olausson, samt Krister Olsson 
och Ulla Olsson   

 
Övriga deltagande Praktikant Tove Ortman 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
 

 
Justerare  §2 
  Tomas Larsson utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3. 

Föregående protokoll 2016 02 08 godkändes. 
Beslöts att lägga protokollet till handlingarna 

 
Dagordningen §4  
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
Fördelning fiskeresursen §5 Rapport från möte den 23 mars med Hav- och 

vattenmyndigheten, HaV 
Hav – och Vattenmyndigheten bjöd in till samrådsmöte den 23 
mars 2016 i sin lokaler angående ett nytt förslag till fördelning av 
fiskeresursen. Det finns behov av att förändra nuvarande system 
efter införandet av landningsskyldigheten. 
Deltagande på mötet från Fiskekommunerna var Erland 
Lundqvist, Anders G Högmark, Anne Gunnäs, Arne Lernhag samt 
Krister Olsson och Ulla Olsson. Ulla deltog via Skype.  
 
Minnesanteckningar från mötet hade skickats ut i förväg till 
Ledningsgruppen. Ulla föredrog först de olika aktuella strategier 
och motsvarande som finns från EU, nationellt, regionalt inklusive 
Fiskekommunernas tidigare ställningstagande.  
Till mötet hade också skickats ett förslag till skrivelse från 
Fiskekommunerna i avsikt att påverka HaV:s kommande beslut 



och inriktning. HaV:s tidsplan är att fatta beslut i april om inriktning 
och under tidig höst en remissrunda om hur utformningen rent 
praktiskt skall ske. HaV planerar bjuda in till fler samråd. 
 
Jessica anmäler att hon ta reda på inom kort på vilket sätt VGR 
kan stå bakom skrivelsen då den inte hinner behandlas politiskt. 
 
Under diskussionen framkommer önskemål att förtydliga behovet 
av nyrekrytering till fiskenäringen, Tydliggöra samhällsnyttan med 
kustnära och hållbart fiske, längre kvoter, handel inom vissa 
segment, förslagens konsekvens för antalet båtar.  
 
Efter diskussion enades mötet  

Beslut  Att skicka in skrivelse till HaV  
Att Ulla får i uppdrag att uppdatera förslaget till skrivelse utifrån 
ledningsgruppens önskemål 
Att det reviderade förslaget skickas till ledningsgruppen senast 
torsdag 21 april för synpunkter för att senast 26 april skickas till 
HaV 
 

Redovisning ekonomi §6 
Krister Olsson redovisade ekonomi och budgetläge.  
Nuvarande projekt hos Västra Götalandsregionen, 180 000 
kronor, har beviljats förlängning till den 30 juni 2016. Fyrbodals 
kommunalförbund önskar göra endast en rekvisition av medel vid 
projektslutet till VGR. Kommunerna har betalt sin medfinansiering 
på totalt 180 000 kronor.  
Upparbetade kostnader den 31 mars var 257 490 kronor. 

 
Beslut   För Fiskekommunernas fortsatta verksamhet beslutades: 

Att ansöka om medel hos respektive kommun med 20 000:- för 
perioden 2016-07-01 – 2017-12-31 med önskemål om svar den 
26 maj. 
Att ansöka om fortsatt medfinansiering hos VGR för samma 
period. 
Att ansökan till kommunerna sker med en bilaga som berättar om 
genomförd verksamhet samt avsikten med kommande 
verksamhet för Fiskekommunerna. 

 
Rapport Leader  §7 

Krister Olsson redovisade aktuella ansökningar, sex stycken som 
finns i olika tidsfaser, till Leader Bohuskust och gränsbygd som 
har koppling till de maritima näringarna.  
Den maritima beredningsgruppen inom Leader Bohuskust och 
gränsbygd har träffats en gång hittills den 1 april.  
 

Beslut Att godkänna rapporten 
 
Internationell samverkan §8 
 Det har kommit in en förfrågan från Holland till Fiskekommunerna 

om deltagande om ett internationellt samarbetsprojekt inom 
Interreg.  
Förslag till mötet var att inte inleda samarbete, på grund av 
ekonomiska och resursmässiga skäl. Dessutom har inte 
Fiskekommunerna något eget organisationsnummer så vilken 



organisation som i så fall skulle stå som samarbetspart behöver 
utredas.  

 
Beslut Att mycket vänligt tacka nej till erbjudandet.  

Att fråga om det finns möjligheter att få uppdateringar från 
projektet för inspiration. 

 
Maritim plan från VGR §9  

Pontus Båth har skickat ut till Ledningsgruppen ett arbetsförslag 
till Maritim plan för VGR som ska beslutas inom kort. Förslaget är 
inte officiellt skickat från VGR till Fiskekommunerna för synpunkter 
utan för synpunkter till Pontus som förtroendevald. 
Jessica fördrar bakgrunden och de mest relevanta delarna för 
gruppen. 
Diskussion kring vikten av ett rent hav, kartläggning av de 
maritima näringarna samt ansvaret för nedskräpning av 
stränderna. 
  

Beslut Att ledamöterna uppmuntras att skicka synpunkter direkt till 
Pontus Båth.   
 

Övriga frågor §10  
Jessica kommer att skicka via Krister ut till ledningsgruppen om 
en ny version från Nordsjökommissionen om discard ban 
(utkastförbud). VGR är remissinstans till Nordsjökommissionen. 
 

Beslut Att uppmuntra ledamöterna att skicka in synpunkter direkt till 
Jessica Hjerpe Olausson senast nästa måndag 25 april.   
        

Nytt från kommunerna §11 Öckerö  
Arbete pågår med att gemensamt utveckla Öckerö och Göteborgs 
skärgård. En gemensam skärgårdsutvecklare har anställts som 
utgår från Öckerö. Arbetar för att knyta samman ihop små- och 
storskaliga fiskare samt besöksnäring till dialog. 

 Tjörn Prioriteringsproblematik när det gäller stöd till nya maritima 
företagare. Den ”maritima turismen” med till exempel 
träbåtsfestival och triathlon har stor betydelse. Akvarellmuseet är 
en viktig aktör som kan knytas till fisk- och skaldjursverksamhet 
med restauranger etc.  

  Uddevalla. Utmaning att koppla hav och fjorden till 
centrumutvecklingen. Nyöppnad musselrestaurang i Ljungskile är 
ett positivt exempel. Waterweek är ett evenemang som äger rum 
under sommaren som sätter hav och vatten i fokus. 

 Sotenäs. Pågående diskussion med Simrishamn om utbyte 
mellan fiskare som syftar till att stärka kustfiske. Spårbarhet i 
fiskesystemet leder till ekonomiska problem för mindre grossister, 
och detta är en utmaning att jobba med för att hjälpa dem med 
finansiering. Lysekils representant har likartad utmaning men har 
råd att ge som kan lösa en del av problemet. 

 Lysekil. Nytt projekt kopplat till vattenbruk med odling av sjöpung 
för fiskfoder. Ännu i förstadiet och är ett projekt i flera steg 
tillsammans med Vinnova. Fiskhamnen har blivit avstängd på 
grund av geotekniska skäl – kajen vittrar sönder – undersökning 
pågår. Nytt projekt inom vattenbruk som jobbar utifrån en 
plattformsliknande modell. Samlar samverkansparters bland 



forskare och näringsliv till en planerad workshop. Företaget 
Seabased har blivit sålt till ett norskt företag, hoppas på 
verksamhet som förut med fortsatt expansion. Ett nytt evenemang 
den 9 augusti, ett seminarium om Blue Growth under 
seglingsveckan.  

 Tanum. Har liknande problematik med kajer i dåligt skick (främst 
Fjällbacka) som Lysekil. Ett välbesökt havsöringsevenemang 
ägde rum nyligen som förhoppningsvis får fortsättning.   

 
  
Nästa möte 30 maj §12  

Förslag att bjuda in riksdagsledamoten Jan-Olof Larson till 
fiskekommunernas kommande möte för att berätta om nuläget 
med en nationella maritima strategin. Att till samma möte tillfråga 
representanter från Havs- och vattenmyndigheten för att 
presentera aktuellt kring nya förslaget till fördelning av 
fiskeresurserna. 

 
Sedan tidigare beslutat om mötesdagar för hösten 2016: 

 Måndagen den 29 augusti kl 9-12 – plats: Preliminärt Smögens 
Fiskauktion. 

 Fredagen den 7 oktober kl 9-12 – plats: Göteborgs Fiskauktion 
ska tillfrågas. 

 Fredagen den 2 december kl 9-12- återkommer om plats. 
   
 
 §13 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet 

avslutat. 
 
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Krister Olsson, sekreterare 
 
 

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

……………………………………………………………    
 Tomas Larsson, justerare 

 


