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Protokoll 
Möte i ledningsgruppen den 18 dec 2015 kl.09.00-11.30  
Plats: Fyrbodals kommunalförbund/Riverside, Uddevalla. 
 
Närvarande: Helene Evensen, Arne Lernhag, Thomas Falk, Anders Högmark, Thomas Larsson, 
Anne Gunnäs, Clas-Åke Sörkvist (ordf), Maria Kvarnbäck (sekr), Anders Olsson, Ulla Olsson. 
Gäst: Krister Olsson, Leader Bohuskust och Gränsbygd 
 
Ärende: 
 
1. Mötet öppnas 
Ordföranden Clas-Åke Sörkvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Val av justerare 
Beslut:  Arne Lernhag valdes till justerare av protokollet. 
 
3. Föregående protokoll 
Beslut:  Protokollet godkändes. Mötet konstaterade att Regionalfondsprojektet ”Maritim 

utvecklingsarena” med Tanums kommun som projektägare, sedan förra mötet 
delats i två delar. Förhoppningar finns fortsatt om stöd ur Regionalfonden. 
Delprojektet om marina testbäddar har flyttats till Smögen/Lysekil och knutits till 
satsningen Industriell Symbios. 

 
4. Fiskekommunerna – aktuellt 

 
Budgetutfall: Maria Kvarnbäck redovisade ett uppskattat budgetutfall för årsskiftet 
2015/2016 och konstaterade att projektet fortsatt har god ekonomisk marginal. 
Marginalen tas med i bedömningen av storleken på kommunernas medfinansiering i 
nästa projektperiod med planerad start april 2016. Möjligheten till fortsatt 
medfinansiering från VGR bedöms som goda. Fyrbodal har tidigare ställt sig 
positiva till att härbärgera Fiskekommunerna även under 2016.  

 
Redovisning av svar på remiss mal av landningsskyldigheten: 
Ett svar på Havs- och vattenmyndighetens remiss om regeländringar med anledning 
av landningsskyldigheten lämnades till den 6e december efter förankring i 
ledningsgruppen. Mötet konstaterade att yttrandet väl svarade mot tidigare 
diskussioner i ledningsgruppen och välkomnade att Fiskekommunerna i svaret så 
tydligt ställde sig positiva till delaktighet i den utredning av ett system för överförbara 
fiskerättigheter som myndigheten aviserat under 2016. Svaret på remissen 
publiceras på www.fiskekommunerna.nu 
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5. Information om ny satsning vid Vattenbrukscentrum Väst (VBCV) 
 

Maria Kvarnbäck informerade kort om nyheter vid Vattenbrukscentrum väst. 
a) Nytt uppdrag: Kunskapsuppbyggnad om bästa möjliga teknik för 

vattenbruk. Projektet har en budget om 700 000 kr med krav på leverans 31  
mars, slutrapportering 31 oktober. Utdrag ur HaV:s kravspecifikation till VBCV 
nedan: 

”Uppdraget omfattar dels en förstudie och dels en slutlig produkt, en 
kunskapssammanställning, som beskriver tekniker som kan användas i Sverige för 
odling av vattenlevande organismer (fisk, blötdjur, skaldjur, alger).  De tekniker som 
beskrivs ska alltså förekomma eller ha möjlighet att fungera i svensk miljö. 
Beskrivningen ska avse tekniker för odling i sötvattens- och havsmiljö (längs hela 
Sveriges kuststräcka) samt landbaserad odling. Det ska framgå om tekniken är 
industriellt tillgängliga eller på experimentstadiet.” 
 
b) Nytt projekt: SWEMARC, Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning 
vid Göteborgs universitet. En satsning från Göteborgs universitet om cirka 46 mkr 
under sex år. Satsningen gör det möjligt att utöka samverkan med näringsliv och 
myndigheter, nya universitetskurser och utbildningar ska startas upp. Se 
http://www.nkfv.se 
	  

6. Lokal utveckling av fiske och vattenbruk – Leader Bohuskust och Gränsbygd. 
   
  Krister Olsson, verksamhetsledare vid Leader Bohuskust och Gränsbygd 

informerade om arbetet med nytt Leaderområde som omfattar hela det tidigare 
Fiskeområde Bohuslän, dvs fiske och vattenbruk utmed hela Bohuskusten. Krister 
berättade att av 48 Leader-områden i Sverige kommer 13 områden att ha möjlighet 
att finansiera lokala utvecklingsprojekt med hjälp av Havs- och fiskerifonden. 
 Krister betonade att de projekt som ges stöd i nya perioden (ansökningar kan tas 
emot vår 2016) måste styra mot strategins mål och syfta till ökad sysselsättning. Till 
Leaderområdets beslutsgrupp (LAG) finns en särskild beredningsgrupp för Havs- 
och fiskerifrågor; en Maritim beredningsgrupp där även regionen deltar. Budget för 
stöd till fiskerifrågor 2016-2020 är cirka 9,5 mkr  

  Insatsområdet för Havs- och fiskerifrågor har tre huvudinriktningar i nya strategin. 
1. Utveckla lokal marknad 
2. Diversifiering genom utveckling av nya produkter och tjänster 
3. Hållbar förvaltning av fiske och naturresurser. 

Krister flaggade också för möjligheten till företagsstöd (enskilda företag kan vid 
sidan av Leader söka projektstöd/investeringsstöd direkt ur Havs- och 
Fiskerifonden). 

 
Kontor för Leader kommer sannolikt att samlokaliseras med Tillväxt Norra Bohuslän 
i ett ”utvecklingskontor” med placering i högskolecentrum, Lysekil. Samarbete 
kommer att ske med Leader Södra Bohuslän som har sitt kontor i 
Stenungssund/Fregatten. Ny verksamhetschef här är Anna Levin. 

 
6. Diskussion: Framtida samarbete i Havs- och fiskefrågor 

 
  Med anledning av svårigheten att hitta en ny koordinator from 2016 diskuterade 

mötet en lösning med fokus på samverkan med Leaders Maritima beredningsgrupp. 
Frågan aktualiseras också av att flera ledamöter har poster i både  

 



 
Fiskekommunerna c/o Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla 

www.fiskekommunerna.nu 
     

3 

 
 
 
 
   
 
  beredningsgruppen och i Fiskekommunernas ledningsgrupp. Ev samordning sades 

kunna gynna både Leaderområdets utvecklingsambition och behov av förankring i  
  kommunerna samtidigt som Fiskekommunerna ges stadga av den samordning och 

stöd som kan erhållas av Leaders kansli. Administrationen kan fortsatt skötas av 
Fyrbodal genom uppdaterat avtal med nuvarande omfattning. 

  Efter presentationen av denna utvecklingsmöjlighet lämnade ordföranden ordet fritt. 
Förslaget mottogs som helhet positivt även om detaljer och formalia återstår att 
reda ut. Det sades viktigt att Fiskekommunerna bibehåller sin roll som remissinstans 
och plattform för erfarenhetsutbyte. 

 
Beslut:  Mötet önskade en tydligare bild av hur samordningen kan se ut i praktiken och en 

konkret beskrivning av organisationen till nästa möte den 8 feb 2016. Här ska det 
framgå vilka beslut som behöver tas och vilka poster som eventuellt behöver 
besättas för maximal effektivitet. Fyrbodal och Yvonne Wernebjer hålls underrättade 
om utvecklingen. 

 
8.  Ordförande och koordinator för 2016 

 
Ordförande konstaterade att Sotenäs kommun avböjt att leda Fiskekommunerna 
under 2016. Efter Sotenäs står Lysekil på tur, men kommunens representant 
Thomas Falk bad om anstånd pga den politiska händelseutvecklingen i kommunen. 
Fråga ställdes därefter till sittande ordföranden Clas-Åke Sörkvist om fortsatt 
ordförandeskap även under 2016. Efter kort betänketid accepterades förfrågan.  

 
Beslut:  Clas-Åke Sörkvist och Tanums kommun fortsätter sitt ordförandeskap för 

Fiskekommunerna även 2016. Turordning därefter: 2017: Sotenäs, 2018: Lysekil 
därefter föreslås Tjörn. Fråga om koordinator för 2016 behandlas vid nästa möte 
den 8e feb 2016. 

 
9.  Övriga frågor 

 Punkten konstaterades ovanligt innehållsrik pga sent inflöde av remisser från nationell 
nivå. Fiskekommunerna har att ta ställning till: 

a) Ny remiss om rapportering och vägning av fångst med anledning av 
landningsskyldigheten.  
Beslut: Svar bereds av Ulla Olsson som lyssnar in näringens synpunkter. Förslag till svar 
förankras i ledningsgruppen per mail och skickas in till HaV av Ulla senast den 19 feb 
2016. 

b) Ny remiss om fördelning av fiskerättigheter för taggmakrill och sill/strömming i 
Bottenhavet/Bottenviken 
Beslut: Maria Kvarnbäck tar fram ett kort förslag till svar som förankras i 
ledningsgruppen. HaV har meddelat förlängd remisstid. Svar ska ha inkommit till HaV 
senast den 1 feb 2016. 

c) Nytt beslut om kvoter, inkl räkkvoter. Informationsärende med anledning av det nyligen 
meddelade beslutet om ökad kvot för räka med 60 procent. Konstaterades ge ett prisfall 
för räka med risk för minskad lönsamhet trots större kvot. 

d) Nytt utkast till nationell strategi för Yrkesfisket från Jordbruksverket 
Beslut: Ulla och Maria hjälps åt att svara på utkastet som är i fasen ”före remiss”. Förslag 
till svar förankras i ledningsgruppen per mail. Svar ska lämnas till Jordbruksverket senast 
den 15e januari. 
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e) Lösningar inför landningsskyldighet vid kaj som är i kommunal ägo. 
Mötet konstaterade att oklarheter råder om volym och ansvar för mottagande av bifångst 
som enligt lag ska landas efter den 1 januari 2016. Kontakt med HaV har visat på intresse 
för att delge information till kommunerna.  
Beslut: Ulla Olsson bjuder in HaV till nästa möte den 8e feb. Mötet förlängs en timme 
efter lunch så att deltagare från kommunala bolag/hamnansvariga kan ta del av samma 
information som ledningsgruppen. Respektive representant i ledningsgruppen ansvarar 
för information inom sin organisation.  

 
10.  Nytt från kommunerna 
 
Anne Gunnäs – Lysekil. Process för hur fiskhamnen kan utvecklas pågår, fiskhamnsföreningen 
och lokala fiskare deltar. Tanken är att ev starta projekt med stöd ur Havs- och Fiskerifonden. 
From 2016 och tre år framåt kommer kommunen att ha ett uppdrag fr Offshore Väst 
(sammanslutning av 70-tal företag, SP driver på VGRs uppdrag) med sikte på att bygga projekt 
för att se hur en kommersiell offshore-industri kan främjas.  
Anders Olsson – Strömstad. Pekade på stort intresse för algodling, men att som i annat 
vattenbruk saknas industriella partners. ”Vi behöver bli bättre på att knyta samman forskning och 
företag”, konstaterade ledamoten.  
Mats Abrahamsson – Sotenäs. Rapport från invigning den 4 dec av Symbios Center med 
vattenbruk (slutna system), havsmiljöprojekt mm. Cirkulära system - från restprodukt till biogas 
och biogödsel samtidigt som satsningen är en plattform för utveckling som kan gynna hela 
regionen. Många aktörer involverade. Lokalen invigd, kompetenscenter flyttat in. Verkstad 
återstår, om prövning blir positiv kan marin odling starta 2017. Kommunens livsmedelsföretag går 
som tåget, gäller både Leröy, Abba och Marenor (tidigare Domstein).  
Arne Lernhag – Öckerö. Investeringar aktuella i kommunal hamn, stor renovering och 
utbyggnad planeras. Bengt Gunnarsson anställd som projektledare. Ett delsyfte är att göra sig 
attraktiv för större fiskefartyg som idag inte får tillgång till hamnplats i Göteborg.  
Helene/Arne – Tjörn: Kommunen har haft Tillväxtverket på besök, bl a besökt företaget 
Klädesholmens Seafood med syftet att förenkla reglerna för fiskberedning. Bra diskussioner om 
bl a tillstånd. Målet: en rapport som ska ge regelförenklingar. På Tjörn finns nu en grupp av 
fiskare som jobbar med att etablera ett kompetenscentrum för att koppla gamla fiskeritraditioner 
till nya utvecklingsprojekt. Kommunen delaktig. Vill ta in besöksnäringen in i fiskenäringens 
arbete. 
Clas-Åke Sörkvist - Tanum: Rapport om att projektet ”Ett enat Bohuslän”/”Bohuslän på export” 
som avslutas i dagarna. Redovisning sker via webb, se webb på Turistrådet Västsverige. 
   
 
11.  Mötet avslutas 
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och påminde om nästkommande möten för våren 2016: 

• Mån 8 feb kl 9-12 
• Mån 18 april kl 9-12 
• Mån 30 maj kl 9-12 

 
 
Clas-Åke Sörkvist 
ordförande 
 
 
 
Arne Lernhag 
justerare 


