
Protokoll från möte med Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Uddevalla kommuns stadshus, den 27 april 2015, kl 09.00 – 12.00 

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

Anders Olsson, Arne Lernhag, Ulla Olsson, sekreterare samt 
Maria Kvarnbäck. 

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

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Arne Lernhag utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 
 Protokollet från föregående möte den 2015-04-02 godkändes  
 
Beslut *lägga protokollet till handlingarna 
 
Fiskekommunerna  
  §4 
 Maria Kvarnbäck, är tillfrågad att efterträda Ulla Olsson som 

koordinator och sekreterare för Fiskekommunerna. Maria gav en 
kort presentation om sin bakgrund och nuvarande uppdrag.  

  
Kontaktuppgifter Marias Kvarnbäcks kontaktuppgifter:  

Mail maria.kvarnback@fyrbodal.se 
 Mobil: 0702-18 55 96 

 
 Fyrbodals kommunalförbund har godkänt att administrera 

projektet Fiskekommunerna under perioden 2015-04-15 – 2015-
12-31.  

 
 Framtida organisation för Fiskekommunerna bör utredas under 

projektperioden. Mötet diskuterade en arbetsgrupp som får till 
uppdrag att arbeta fram ett förslag till organisationsform.  

 
 Verksamhetsplan för 2015 diskuterades med förslag till 

prioriteringar.  
 
 Projektfinansieringen föredrogs. Accept avseende 

medfinansiering från kommunerna måste säkerställas och 
projektansökan snarast skickas in till Västra Götalandsregionen. 

 
Beslut *att projektanställa Maria Kvarnbäck för perioden 2015-04-15 – 

2015-12-31, under förutsättning att finansieringen för 
Fiskekommunerna säkerställts.  

 
*att ge ordförande i uppdrag att teckna avtal med Fyrbodal 
avseende administration av Fiskekommunerna för 
projektperioden, under förutsättning att finansiering löses  



 
*att utse: Arne Lernhag, Mats Abrahamsson, Anders Carlberg och 
Clas-Åke Sörkvist till arbetsgrupp för att ta fram förslag till 
organisationsform för Fiskekommunernas fortsatta verksamhet 
 
*att kontakta kommunerna för att klargöra och säkerställa 
medfinansiering från kommunerna och snarast skicka in ansökan 
till VG-regionen. 
 
*att fastställa verksamhetsplanen med gjorda prioriteringar 
 

Remissen 
God Havsmiljö 2020 §5 

Maria föredrog några viktiga processer som påverkar fisket och de 
maritima näringarna för att ge en helhetsbild inför yttrandet:  
• Ny gemensam fiskeripolitik (GFP): effekter av 

landningsskyldighet och full kvotavräkning, MSY, 
kapacitet/fiskemöjligheter mm. En remiss planeras komma 
före sommaren från HaV, där TFC (säljbara/överförbara 
kvoter) är en modell som kan förväntas ingå i 
åtgärdsförslagen. 

• Havsplaneringsdirektivet: Bakgrund är ökade anspråk på 
havet. Förordningar och vägledning tas fram av HaV och även 
här kommer troligen en remiss före sommaren.  

• Vattendirektivet 
• Havsmiljödirektivet – bakgrund till nuvarande remiss: God 

Havsmiljö 2020. 
• Fiskekommunernas förslag till yttrande gicks igenom. Några 

mindre justeringar genomfördes.  
Remissförslaget, som skickats ut innan mötet, diskuterades 
 

Beslut  *att godkänna yttrandet efter justeringar. 
  

Information om processer 
som påverkar fisket §6 

Processerna diskuterades under §5 (se noteringar ovan). Även 
EDFs roll att ena fisket kring ett förslag inför kravet om 
landningsskyldighet diskuterades 
Behov för kunskapsförsörjning och webb diskuterades. Kännedom 
om Fiskekommunerna kan förbättras genom en mer aktiv 
hemsida och nyhetsbrev. En uttalandestrategi som tydliggör 
Fiskekommunerna som avsändare tas fram. I arbetet ingår 
ramar/mallar för yttranden, pressreleaser, nyhetsbrev och webb. 	  

 En kartbild tas fram som beskriver nätverken och 
organisationerna kring Fiskekommunerna och även en bild som 
beskriver myndigheters roller kring näringen och kustsamhället. 

 
Beslut *att uppdra åt Maria att ta fram ”kartbilder” över aktörer och arbeta 

vidare med förslag till webblösning/kommunikation och kostnader 
för detta.  

 
 
 
 
 



Rapport från  
Kommunerna §7 
 Öckerö Astrids fisk planerar utveckling på Öckerö. 

Landshövdingen besöker Öckerö i veckan o informationen 
kommer till stor del att handla om fisket och hamnen. 
Strömstad: Flytten av auktionen har resulterat i att norska räkor 
ökar inom handeln. Diskussionerna hos fiskarna handlar mycket 
om säljbarheten av fiskekvoterna. Åldersstrukturen bland fiskarna 
kan bidra till en ökad positiv syn på säljbarheten utan hänsyn till 
samhällsekonomiska effekter.     
 
Lysekil: Synen på säljbarhet varierar bland fisket där det större 
tonnaget är för säljbarhet. Den amerikanska hummern är ett 
bekymmer. Samarbete med/mellan forskningsstationerna kan/bör 
bli bättre och synliggöras.  
 
Västra Götalandsregionen: Det maritima Livsmedelsklustret har 
etablerat sig som en mötesplats för näringen med positivt resultat. 
Swedish Maritime Day genomfördes 20 april med över 600 
deltagare. Återkoppling visar på nöjda mötesdeltagare/publik.    
 
Tanum Samförvaltningen i norra Bohuslän är initiativtagare 
till ett förstärkt områdesskydd i Koster- Väderöfjorden.  Det 
innebär bland annat att det kan bli möjligt att kontrollera, följa upp 
och vid behov, sanktionera eventuella överträdelser.  
Samförvaltning norra Bohuslän har skrivit ett yttrande på aktuell 
remiss. 
Rödlistningen av räkan är en stor och viktig fråga för fiskets  
framtid. 
 

Övriga frågor §8 
 Leader: Södra och norra Bohusläns Leaderansökningar har båda 

godkänts och arbetet med kompletteringar och att bilda föreningar 
startar.  

 Rödlistning av nordhavsräkan: Nordhavsräkan har rödlistats av 
Artdatabanken, men är inte hotad. Det råder viss ”förvirring” kring 
den motstridiga tolkningen av samma data från: 
• IUCNs (International Union for Conservation of Nature-

Internationella naturvårdsunionen) Svenska Artdatabanken 
(SLU) har kriterier från IUCN som grund. Beståndet av 
nordhavsräka har minskat med 35 % de senaste 10 åren och 
rödlistas därmed som ”nära hotad”. SLU: ”Nära hotad används 
när en art inte riktigt når upp till någon av hotkategorierna i 
rödlistan, men minskningen har varit så pass påtaglig att den 
särskilt bör uppmärksammas.” 

• ICES (International Council for the Exploration of the Sea- 
Internationella havsforskningsrådet) – modeller som skattar 
beståndsutveckling, dödlighet och rekrytering över tid i relation 
till referenspunkter för beståndsstatus. ICES har sanktionerat 
ökade kvoter för fiske av räka eftersom beståndet det senaste 
året visat god återhämtning. 

  
Att WWF dessutom har en färgskala i sin konsumentguide, bidrar 
till att öka förvirringen hos konsumenterna. Frågan är därför svår 



att pedagogiskt förklara och diskutera. SLU inbjuder 
Fiskekommunerna att ha sitt nästa möte på Havsfiskelaboratoriet. 

   
Beslut *att Maria tar fram ett förslag till formuleringar som stöds av 

forskare och som Fiskekommunerna kan används sig av i 
dialogen kring frågan om rödlistningen. 

 
 *att föreslå att det Maritima Livsmedelsklustret samordnar ett 

seminarium/workshop kring Nordhavsräkan och som bland annat 
riktar sig till Fiskhandlarna. 

 
 *att förlägga nästa möte med Fiskekommunerna på 

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil.  
 
 *att bjuda in EDF till nästa möte för att diskutera om och hur de 

samhällsekonomiska målen och effekterna vävs in i 
processarbetet om överförbara kvoter.  

 
Nästa möte    §9 

Nästa möte med Fiskekommunerna är måndagen den 8 juni kl 
09.00 – 12.00 – på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil   
 
Övriga inplanerade möten 2015: 
Fredag       21/8               
Måndag      2/11               
Fredag       18/12      

	  
Avtackning §10 

Fiskekommunerna genom ordföranden, avtackade Ulla för ett 
mycket väl utfört arbete under alla år som tjänsteman i nätverket 
Fiskekommunerna. Även deltagarna vid mötet utryckte var för sig 
sin stora uppskattning av det engagerade arbete Ulla lagt ner 
under drygt 11 år.  

 
Mötet avslutas §11 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Ulla Olsson, sekreterare 
 
 

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

……………………………………………………………    
 Arne Lernhag, justerare 

 


