
 
 
Protokoll nr 6, 2016, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Fyrbodals Kommunalförbund, Lokal Ringaskär, Smögens 

Fiskauktion, 2 december kl 09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson, Anders Olsson, 
Tomas Larsson, Anders G Högmark, Anna Aldegren, Hans 
Friberg, Evy Gahnström, Anders Brunberg, Göran Hahne, Jessica 
Hjerpe Olausson samt Krister Olsson. 

 
Övriga deltagande Sixten Söderberg informerade under §5 och Renée Daun § 6. 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Göran Hahne utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2016-10-07 är justerat och 
utskickat till ledamöterna. Några invändningar finns inte.  

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

Förslag till dagordning godkändes. 
 

Information från Smögens   
Fiskauktion och Fiskar- §5 
Föreningen Norden    Sixten (aktieägare och ersatte VD när denne hade styrelsemöte i 

Stockholm) berättade om bakgrunden till att det tidigare 
kommunala bolaget Smögens fiskauktion AB är sålt till det 
nybildade Stockholms Fiskauktion AB. Verksamheten har startat 
upp under hösten med digitala auktioner i Stockholm. Sixten tror 
att den nya verksamheten behöver ha tid på sig för att bli 
etablerad och ge ökade vinster till fiskarna vilket ju är syftet med 
försäljningen av Smögens fiskauktion. 

  
Sixten berättade också om verksamheten på Fiskarföreningen 
Norden som han är engagerad i. Sixten brinner för att vi måste ha 
ett rent hav och har tagit initiativ till återvinning av trasiga trålar 



och burar som kan bli till nya produkter efter insamling och 
vidaretransporter. Problemet som kvarstår är att det behövs 
kanske tio containerplatser utmed Bohuskusten och att kanske 
samla in en del av strandskräpet för att få lönsamma volymer. 

 Ordförande tackade Sixten för tankeväckande information. 
 
Beslut Beslöts  

att Krister får i uppdrag att till kommande möte redovisa 
nuläge kring andra pågående projekt i ämnet inklusive 
kontakter med bl a organisationerna KIMO och HaV. 

 
 

Info om ERUF-projekt  §6 
Maritim Utveckling Bohuslän Renée redogjorde för projektets bakgrund, mål och aktiviteter. Det 

är ett treårigt projekt om avslutas 2019. Lysekils kommun är 
sökande. Det finns sex olika delprojekt och dessa är: 
Innovationsarena, Marina Livsmedel, Evenemangsstrategi, 
Kunskapsturism, Gästhamnar, Skärgårdstransporter.  
Projektet har föregåtts av förstudier som har visat på behov inom 
delprojekten.  
Även om projektet vänder sig till de fyra nordliga kustkommunerna 
i Bohuslän är intresserade företagare från övriga kommuner varmt 
välkomna att delta i aktiviteterna. 
Ordförande tackade för intressant presentation. 
 

Redovisning ekonomin  §7 
 Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna. 

a/ Bokföringen för Fiskekommunerna är redovisad fram 31 
oktober vilket är två av 16 månader av nuvarande projektperiod. 
Vi håller budgeten för denna period förutom köpta tjänster 
beroende på remissvarsarbete med föredelning av 
fiskemöjligheterna. Under 2017 blir det mindre köpta tjänster. 
VGR:s granskning av slutrapport av föregående projekt är ännu 
inte färdig. 
Ansökan om förskott för innevarande projekt till VGR är inlämnad 
för beslut. 
 

Beslut Beslöts  
att godkänna den ekonomiska rapporten 
 

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

Leader Bohuskust och gränsbygd inom insatsområde ”Hållbart 
fiske och vattenbruk”. Till kommande LAG-möte 12 december är 
det tre projekt till beslut. Även om det finns ett antal projekt på 
gång in så är ännu fler projektinitiativ mycket välkomna! 

 
Remisser §9 
 Sedan senaste möte med Fiskekommunerna har två remissvar 

lämnats till HaV. 
 a/ Överlåtbara fiskemöjligheter i samband med införande av 

Landningsskyldigheten. Svaret skickades in den 18 november och 
finns på Fiskekommunernas hemsida. 



 b/ Förslag till föreskrifts ändringar till följd av ikraftträdande av 
flerårig plan för Östersjön. Ett enkelt svar skickades den 27 
november till HaV. 

  
 
Nytt från kommunerna §10 
 Sotenäs. Fortsatt och ökade problem med ”skrotbåtar” som 

lämnas vid kaj. Lagstiftningen är till hinder för kommunen att 
agera kraftfullt.  
Lysekil. Inget nytt att rapportera. 
Tjörn. Mellankommunala kustzonsprojektet har startat med GR 
som samordnare där också kommunerna Orust och Uddevalla 
ingår. Arbetet är indelat i tre olika arbetsgrupper.  
Projektet Sea the future har erhållit medfinansiering från 
kommunen och väntar på svar från Jordbruksverket.  
Strömstad. Fiskarna inom Samförvaltningen ser ett nygammalt 
behov av att öka engagemanget igen. Överenskommelser från 
perioden 1997-2007 som var underlag till bildandet av 
Nationalparken, upplevs vara glömda! Därutöver känner fiskarna 
att deras vardagliga ”problem” behöver uppmärksammas bättre.   

 Tanum. På samma sätt som i Strömstad upplever fiskarna 
situationen i Tanum. 

 Uddevalla. Det finns tre olika uppslag som arbetas med just nu 
inom vattenbruk samt utveckling av nya rev för hummer.  

 VGR.  Hållbar maritima näring och hållbar energi är antagna av 
VGR och kommer att presenteras i februari. Maritima klustret är 
inne i en ny fas. Möjlig samverkan mellan klustret och 
Fiskekommunerna när det gäller information? Mer kan läsas på 
www.maritimaklustret.se. Det är viktigt att det sker ännu större 
samordning mellan olika aktörer inom maritima verksamheter. 
VGR-politikern Kerstin Brunström ingår numera i 
Nordsjökommissionen. 

 

Rapporter §11 
a/ Östersjökonferens den 17 och 18 nov.  
Krister och Anders deltog i konferensen den 18 november i 
Simrishamn och rapporterade från densamma. 
b/ Seminarium 21 nov på Fregatten, Stenungsund, om Kustfiskets 
återhämtning – vilken åverkan har säl och skarv? 
Ordförande rapporterade från konferensen där också Krister, Arne 
och Anders H deltog. 
 

Ordförande för 2017 §12 
  I tur att vara ordf för 2017 är Sotenäs kommun. Eftersom Mats 

Abrahamsson har avsagt sig är Göran Hahne ny ledamot och 
yttrar sig att han vill vänta ett år för att få erfarenhet. Clas-Åke 
meddelar att han står till förfogande i ett år till samt lämnar 
lokalen. Anders Olsson leder mötet under denna paragraf. 

  Alla som yttrar sig är samstämmiga till att välja Clas-Åke . 
Beslut  Beslöts 
  Att enhälligt välja Clas-Åke Sörkvist till ordf för 2017. 
   
 
Övriga frågor §13  
 Inga övriga frågor förekom. 

http://www.maritimaklustret.se/


 
 
  
  
Kommande möten 2017,  
verksamhetsförslag §14 
 a/ Följande mötesdatum beslutades för 2017: 
 10 febr, 24 april, 29 maj, 4 september, 13 oktober, 24 november 
 
 b/ Den 4 september är vi inbjudna till Tjörn. Övriga datum har 

lokal bokats på Fyrbodal i Uddevalla. Kan bli ytterligare tillfällen vi 
förlägger möten hos någon verksamhet. 

 
 c/ Till olika aktiviteter/besök till våra möten under 2017 nämndes: 
 Representanter från HaV i olika frågor, forskare från ICES, 

presentation av Blå ÖP Norra Bohuslän, samt mer fokus på den 
växande vattenbruksverksamheten. 

Beslut Beslöts 
 Att Krister återkommer med förslag till en enkel 

verksamhetsplan för 2017 
   
Mötet avslutas §15 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 Efter mötet bjöds deltagarna på en enkel Jultallrik från Göstas fisk.  

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

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

……………………………………………………………    
 Göran Hahne, justerare 


