
Protokoll från möte med Fiskekommunerna  
 

 
Plats och tid      Riverside, Uddevalla den 20 februari 2015, kl 09.00 – 12.00,  

     
Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders Carlberg, Thomas Falk 

samt Ulla Olsson, sekreterare.  
 
 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade de närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Anders Carlberg utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 
 Protokollet från föregående möte den 2014-12-19 godkändes  
 
Beslut *lägga protokollet till handlingarna 
 
Framtiden för yrkesfisket 
 §4 

Ulla redogjorde för de nya regler som Hav och Vattenmyndigheten 
(HaV) beslutat om när det gäller möjlighet att tillfälligt omfördela 
ransoner inom räkfisket. Reglerna infördes från 20 januari 2015. 
Enligt HaV är syfte dels att öka lönsamheten inom det större 
tonnaget mot bakgrund av resultatet i rapporten om balans mellan 
fiskekapacitet och kvot. Dels skall regelförändringen bidra till 
minskat incitament att kasta oönskad småräka over bord, vilket 
därmed förbättrar fiskets påverkan på miljön.  
 
Det finns en oenighet inom yrkesfisket när det gäller 
regelförändgingen. Det storskaliga fisket är positiva, medan det 
småskaliga fisket känner oro för att detta är ett första steg mot 
säljbarhet av fiskerättigheter, där nuvarande regelförändring skulle 
kunna jämföras med det sk. poolfisket som föregick säljbarheten 
inom det pelagiska fisket. Sedan regeln infördes har tre räkbåtar 
av sex räkbåtar i Strömstad sålts eller är under försäljning.  
 
Ulla redogjorde även för mötet den 16 februari med 
Landsbygdsminister Bucht. Yrkesfisket fick möjlighet att under två 
timmar samtala kring yrkesfiskets framtid. På mötet fanns 
representanter från både det mer storskaliga fisket och från 
kustfisket. Även Hallandsfisket deltog på mötet. Erland Lundqvist 
och Ulla Olsson deltog från kommunerna på mötet.  
 
Remissen om God havsmiljö 2020 kommer troligen att påverka 
yrkesfiskets möjligheter i framtid. HaV har här tagit fram 33 
åtgärdsförslag för att förbättra havsmiljön och sex av dessa är 
direkt riktat till fisket. Fiskekommunerna planerar att svara på 
remissen med särskild inriktning på dessa sex åtgärdsförslag och 
hur de påverkar yrkesfiskets framtid. Mötet diskuterade 
förvaltningsmodeller som exempelvis Koster-/Väderö-



överenskommelsen, som en modell för att trygga kustfiskets 
framtid och som ett förslag att lyfta fram i remissvaret. Styrkan 
med norra Bohusläns samförvaltningsmodell är bland annat 
styrelsens representation; yrkesfisket, Länsstyrelsen, forskningen 
samt politiker. Hav och vattenmyndigheten är adjungerad till 
samförvaltningens styrelsemöten.  
 
Både Hav och Vattenmyndigheten och departementet efterfrågar 
ett enat förslag från yrkesfisket om hur det demersala fisket på 
Västkusten skall regleras, för att klara utkastproblematiken.  
Environmental Defens Fund (EDF) agerar plattform för dialog 
mellan fisket själva i syfte att ta fram ett förslag till system för det 
demersala fisket. Nästa möte i denna grupp är den 13 mars och 
Fiskekommunerna inbjuds att delta i dessa möten för att bidra 
med kunskap om vad olika förslag kan innebära för västkusten ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
 
Norra Bohuslän genom Tillväxt norra Bohuslän planerar bland 
annat att uppvakta Hav och vattenmyndigheten tillsammans med 
Jan-Olof Larsson och Lars Tysklind, i frågan om yrkesfiskets 
framtid.  
 
Yrkesfisket efterfrågar ett möte med Fiskekommunerna i frågan 
om regler för det demersala fisket och yrkesfiskets framtid. Detta 
möte bör ske på en fredag och eftersom Fiskekommunerna inte 
har något inplanerat möte en fredag förrän i höst föreslås ett 
separat möte med yrkesfisket.  
 

Beslut *att Fiskekommunerna skall svara på remissen God havsmiljö 
2020 med inriktning på de åtgärder som påverkar yrkesfisket och 
att lyfta fram samförvaltning som modell för ett hållbart kustnära 
fiske.  

 *att fastställa yttrandet på nästa möte den 27 april 
 *att Ulla deltar i EDF-plattformens arbete (kallelse till Anders C 

och Clas-Åke S – om möjlighet för deltagande) 
 *att ta fram förslag till datum för möte med yrkesfisket och lyfta 

detta på nästa möte med Fiskekommunerna. 
 
Fiskeprogrammet  
1014-2020 §5 

Fiskeprogrammet 2014 – 2020 föredrogs. Programmet har en 
budget på drygt 950 miljoner kr och består av 33 åtgårdsförslag 
som syftar till att främja bl.a. yrkesfisket och vattenbruket. 
Departementet höll samråd om programförslaget i januari och 
programmet skall nu godkännas av kommissionen innan det kan 
bli sökbart, hösten 2015. Förbättringar av fiskehamnar och 
planering för vattenbruket är åtgärder som troligen kommer att 
vara sökbara för kommunerna.   Hur information om programmet 
sprids till aktörerna när programmet är klart var en fråga som 
lyftes på mötet.  Tidsplanen för Leader föredrogs. 

 
Beslut  * Ulla bevakar spridning av information om programmet när detta 

är klart.  
*notera informationen  

 



Havsplanearbetet  §6 
I Norra Bohuslän pågår ett havsplanearbete (Blå ÖP) bland annat 
genom att ta fram en gemensam Maritim näringslivsstrategi för de 
fyra kommunerna. Arbetet sker i olika grupper. Ett projekt har 
genomförts för att ta fram en fördjupad vattenbruksplan för att 
stödja vattenbrukets utveckling. Den 24 februari genomförs en 
kunskapsdag i Lysekil, som riktar sig till handläggare på 
kommunerna längs Bohuskusten samt på länsstyrelsen i syfte att 
sprida projektets resultat.  
Den 2 mars genomför regionen en utbildningsdag om 
kommunernas roll i förvaltning och planering av havet med fokus 
på de tre remisser som nu är aktuella:  
1. om vattenkvaliteten 
2. om havsmiljön  
3. om havsplanering.  
Samma utbildningsdag genomförs den 10 mars för kommunerna i 
södra Bohuslän. I Södra Bohuslän genomförs även, den 27 
februari, en Work-shop kring mellankommunal kustplanering i 
Göteborgsregionen, inkl Orust o Uddevalla.  
 

Beslut  *notera informationen 
 

Fiskekommunernas  
framtid  §7 
 Medlemmar: Besked om deltagande i Fiskekommunerna saknas 

från Göteborg, Kungälv och Stenungsund. Ulla efterfrågar beslut 
från dessa kommuner. Västra Götalandsregionen tar beslut under 
nästa vecka.  

  
Finansiering: Fiskekommunerna finansierades med medel ur 
Fiskeområde under föregående mandatperiod. Eftersom 
Fiskeområde/ Leader inte är sökbart förrän under hösten 2015 
kommer Fiskekommunerna att finansieras genom medel från 
kommunerna och regionen under 2015: 15000/ kommun och med 
en motsvarande summa från Regionen (50/50). Ett förslag till 
budget föredrogs och en preliminär budget antogs. 

  
Frågeställningar 2015: Under 2015 kommer yrkesfiskets framtid 
att vara en central fråga för Fiskekommunerna.  
Orust och Tjörn har varit ambassadörer för vattenbruket 
respektive havsplanearbetet under 2014, ett arbete som kommer 
att vara aktuellt även för 2015.  
Havsmiljön kommer också att vara en viktig fråga för 
Fiskekommunerna under 2015.   
Frågan lyftes om Fiskekommunerna under 2015 skall genomföra 
något seminarium eller utbildning kring fisket (Jordbruksverket 
efterfrågar). Tas upp på nästa möte.     
  

 
Beslut *att budgeten för Fiskekommunerna 2015 fastställs på nästa möte 

den 27 april. 
 
 
  
 



Rapport från kommunerna §8 
Tanum: norra Bohuslän arbetar vidare med havsplanen – Blå ÖP. 
Tillväxt norra Bohuslän planerar att uppvakta Hav och 
Vattenmyndigheten angående yrkesfiskets betydelse för 
kustkommunerna. Arbetet inom Samförvaltningen är viktig för ett 
fortsatt yrkesfiske inom nationalparken.  
Västra Götalandsregionen har antagit en ny maritim strategi och 
de maritima näringarna har fått en ökad betydelse inom regionen.  

 
Övriga frågor §11 

Utgör sälbeståndet ett hot mot våra fiskbestånd, speciellt kustnära 
och inomskärs? Det är en fråga som ställts från bland annat 
kustbor i området kring Hakefjorden och Gullmarsfjorden. Kan en 
förvaltning av sälbestånden bli nödvändig? Frågan lyfts till SLU för 
att få ytterligare kunskap i ärendet.   

	  
Ulla visade exempel på några statistikbilder över yrkesfisket för att 
beskriva fisket i respektive kommun.  
 

Beslut  *att skicka ut exempel på statistikbilder i samband med protokollet 
  *att ta upp behov om statistik på nästa möte 

*att fördjupa kunskapen kring förutsättningar/behov för en 
förvaltning av sälen 

 
Nästa möte    §12 
  Beslutade mötesdagar för 2015      
  Måndag       27/4        

Måndag 8/6       (reserv?)    
Fredag       21/8               
Måndag      2/11               
Fredag       18/12     
         

 
Mötet avslutas § 13 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Ulla Olsson, sekreterare 
 
 

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

……………………………………………………………    
 Anders Carlberg, justerare 

 


