
 
 
Protokoll nr 3, 2016, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Hotell Riverside, Fyrbodals kommunalförbund, den 30 maj,           

kl 09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs, 
Anders G Högmark, Arne Lernhag, Anders Olsson, Kerstin 
Gadde, Pontus Båth samt Krister Olsson, Ulla Olsson 

 
Övriga deltagande Jan-Olof Larsson, Riksdagsledamot från Miljö och 

Jordbruksutskottet, Karin Kataria och Patrik Persson, Hav och 
Vattenmyndigheten 

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

mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Arne Lernhag utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2016-04-18 godkändes  
 
Beslut Beslöts att lägga protokollet till handlingarna 
 
Förslag till dagordning  §4 

Förslag till dagordning godkändes med de tillägg som skickats ut i 
kallelsen den 27 maj. 

 
Redovisning ekonomin  §5 
och kommande projekt Krister föredrog a/ nuläge av kostnader b/ likviditet per den 30 

april i nuvarande projekt samt c/ nuläge med ny ansökan med 
slutdatum 31 december 2017.  
a/ Kostnadsbudgeten har reviderats och godkänts av VGR den 19 
maj avseende omfördelning mellan kostnadsslagen. Utfallet pekar 
på att det finns medel med viss marginal hela augusti månad ut. 
b/ Likviditeten i projektet är på minus men med inbetalningar från 
kommuner inför nya projektettiden samt en ansökan om förskott 
från VGR och nuvarande projekt (beviljas inom kort) kommer det 
att bli likviditetsmässigt plus i projektet. 



c/ I det nya projektet har åtta av nio kommuner redan fattat positivt 
beslut. Kommande projekt planeras starta 1 september 2016 
samtidigt som det gamla projektet förlängs till den 31 augusti  
 
Innehållet i nya projektet kommer att blir mer av alla delar inom 
Fiskekommunerans syfte som yrkesfiske, vattenbruk, 
beredningsindustrin, fisketurism och havsmiljöfrågor. 
Fiskekommunerna bör öka den mediala kommunikationen bl a 
med hjälp av kommunernas kommunikationsansvariga.  
I nya projektet är egna indikatorer ett krav vilket föreslås blir: Antal 
skrivelser 2 st, antal remissvar 3 st, antal inslag i media 3 st. 
 

Beslut Beslöts  
att godkänna föredragna förändringar och justeringar för 
nuvarande projekt 

 att för kommande projekt, godkänna föredragen inriktning 
inklusive ökad medial aktivitet samt föreslagna indikatorer  

 
Rapport från Maritima  §6 
Beredningsgruppen och Krister redogjorde för olika projekt och projektinitiativ inom Leader 
 Bohuskust och gränsbygd inom insatsområde ”Hållbart fiske och 

vattenbruk”. De olika projekten innefattar marknadsföring av fisk 
och skaldjur, vattenbruk, fisketurism, fritidsfiske samt ett 
matprojekt som ska gynna sjömat. Ett projektinitiativ om säl och 
skarv från 8-fjordar diskuterades närmare och återkommer igen då 
frågeställningen mycket väl i stället kan vara ett agerande från 
Fiskekommunerna. 

 
Nytt från kommunerna §7 

Lysekil: Samråd sker om nyetablering av en ganska stor 
fiskodling utanför Lysekil. Deltagande pågår i Leader projektet 
som skall odla jätteräka. Den 9 augusti hålls en seminariedag (i 
samband med Womens match, seglingsdagar), där 
vattenbruksföretag och företag som bedriver marin fisketurism 
deltar. 
Orust Planeringen av en laxodling fortsätter och ett projektinitiativ 
har lyfts som syftar till att mata upp kräftor. 
Tjörn Fiskodlingsföretag som vill etablera sig på västkusten har 
även tagit kontakt med Tjörns kommun.  
Strömstad Erland Lundkvist har sagt upp sitt uppdrag i 
Samförvaltningen och anställning i kommunen. Försäljningen av 
fiskefartyg har ökat. Tillgången på räka varierar på olika platser 
och djup vilket leder till oenigheter mellan burfiskare och 
trålfiskare. Kustbevakningen vill klargöra ”när” ett trålfiske bedrivs 
(när trålen sätts i havet, när trålen ”fiskar” osv) och tar nu fram en 
skrivelse till HaV, om att utreda detta.  

 Tanum Turistrådet Västsverige genomför ett studiebesök i 
Tanum/Strömstad. Kustbevakningen genomför extra kontroller av 
charterbåtars behörighet. 

 Västra Götalandsregionen Den marina handlingsplanen skall 
antas i juni, så det finns fortfarande tid för kommentarer – lämnas 
till Pontus.  

 
Beslut Beslöts att skicka ut programmet för seminariedagen den 9 

augusti till ledningsgruppen samt till vår hemsida.  



 
Nya skatteregler ang §8 
diesel till skärgårdstrafik Anders Olsson redogjorde för bakgrunden till förslaget till den 

föreslagna skrivelsen från fiskekommunerna. Historiskt sett har 
den kustnära sjöfarten varit skattebefriad bland annat för att 
säkerställa trafiken i skärgården. Även vattenbruksföretagen har 
haft undantag. Yrkesfisket är fortsatt undantaget liksom 
upphandlad kollektivtrafik. Skatteverket försöker med nya 
tolkningar från EU-direktiv att komma åt privata personer som 
utnyttjar kryphål i systemet. Nuvarande förslag/tolkning innebär 
också en omfattande administration för företagen.    

  
Nuläget i frågor som  §9 
berör Fiskekommunen  Det är få som arbetar med fiskefrågor i riksdagen, inleder Jan-Olof 

Larsson, riksdagsledamot Miljö- och Jordbruksutskottet. Få som 
har kunskap och är insatta i frågeställningarna och Jan-Olof 
känner därför viss pessimism. Frågeställningarna kring 
fördelningspolitiken är många: Hur stora skall bifångstkvoterna 
vara? Hur premieras ett hållbart fiske? osv. 
Ett bärkraftigt fiske kan dels vara ett fiske med modern teknik men 
även ett kustnära fiske som bedrivs av företag med små 
kostnader.  
Kvotfördelningen kan ske på olika sätt: årlig tilldelning till aktiva 
fartyg eller genom att dela ut en % av kvoten till respektive båt 
med möjlighet att årligen föra över denna eller del av kvot till 
annat fartyg. Risken med ett system med överförbarhet är 
oönskade koncentrationer till kapitalstarka företag/familjer. Fisket 
är mycket viktigt för Bohusläns turism men även för att bidra till 
levande kustsamhällen. Jan-Olof framhåller också att selektiva 
fiskare skall gynnas och vikten av att det avsätts en kvot som 
möjliggör nyrekrytering. 

 
Förutsättning för fördelning 
av fiskeresursen §10 

Patrik Persson, Hav- och Vattenmyndigheten inleder med en kort 
bakgrund till behovet av ett nytt fördelningssystem. När 
permanent överförbarhet infördes i Östersjön var syftet att minska 
fiskekapaciteten och omstrukturera flottan. Det pelagiska fisket 
består idag av ca 30 båtar, vilka ”grupperat sig” så att det idag 
styrs av några få händer. Syftet med att införa tillfälligt överförbara 
kvoter i västerhavet är inte att minska flottan utan att minska 
risken för sk kollektiv bestraffning när en begränsande arts kvot 
tar slut. 
Kustkvoten i Östersjön sattes utifrån historiskt infiskat tonnage 
med tillägg för att premiera kustfisket.  En ökad effektivitet i fisket 
medför att tilldelade kvoter nu är små. 
 
Karin Kataria beskriver förutsättningarna och utmaningarna för 
genomförandet av ett nytt fördelningssystem. Bakgrunden är 
landningsskyldigheten – att allt som fångas skall tas iland, 
registreras och avräknas kvoten. Systemet införs stegvis och skall 
vara fullt genomfört 2019. 
Varför fungerar inte nuvarande system? Det är utkastdrivande, 
riskerar stopp i fisket och hindrar fartygen att anpassa sina fisken. 
Fiskbifångster finns även i selektiva fisken och kan därmed stoppa 



ett fiske. Utformningen av reglerna är avgörande för hur 
framtidens fiske kommer att se ut. Ett system kan utformas på 
olika sätt så att t.ex kustfisket beaktas eller selektivitet premieras. 
Bifångstkvoter är en möjlighet. Det finns många 
mekanismer/styrfunktioner som exempelvis att överlåtelse bara får 
ske mellan vissa grupper.  
 
Vi har idag selektiva fisken efter räka och kräfta men det kommer 
även krävas att fiskaren ändrar sina fiskemönster för att minska 
bifångsterna. Man kan årligen ansöka om undantag hos 
kommissionen för arter med ”hög överlevnad” vilka därmed får 
kastas tillbaka i havet. Detta förutsätter vetenskapliga tester och 
utvärderingar.  
De flesta fiskarna vill ha någon form av fördelning för att täcka upp 
för oönskade fångster, säger Karin 
HaV har mandat att genomföra tillfälliga överlåtelser men inte 
permanenta. Många mål och intressen måste tas hänsyn till.  
 
Samtliga fiskets producentorganisationer deltar i arbetet och 
fungerar som remissinstanser. Minst ytterligare ett samrådsmöte 
med den större gruppen, kommer att genomföras innan 
remissförslaget färdigställs. 
 
Diskussionen som följde berörde bland annat frågor som: Kan 
selektivt fiske premieras med högre kvoter? Kan ristfisket 
garanteras att inte stoppas?  
Långsiktighet stärker fiskets möjlighet för planering, utveckling och 
investering. Fiskets betydelse för varumärket Bohuslän lyfts också 
fram – det är inte bara en ”bild”, det bidrar till hela attraktionen. 
Framtidens fiske och turism förutsätter säkra bestånd varför bland 
annat selektivitet är viktigt. Kommande krav på kontroll av 
efterlevnad skall inte innefatta kameraövervakning menade flera 
av mötesdeltagarna.  
Sammanfattning: skydda/beakta kustfisket och levande 
kustsamhällen, skapa förutsättningar för nyrekrytering, genomför 
systemet försiktigt – mot individuella kvoter. Systemet bör 
utformas så att långsiktighet skapas vilket tryggar för framtida 
investeringar inom näringen.  

 
Beslut ordförande tackade Jan-Olof Larsson, Karin Kataria och Patrik 

Persson för informationen och önskar fortsatt dialog med både 
Hav och Vattenmyndigheten och med Miljö- och 
jordbruksutskottet. 

 
Fortsatt diskussion av §8 §11.  

Fiskekommunerna ställer sig bakom skrivelsen, med några 
justeringar, som har rubriken ”Skrivelse angående tolkning av EU-
direktiv och begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt 
på energi”. Ny sker med formulering kring 12-metersbåtar, 
markera vattenbruket, ta bort första ”attsatsen”,lägg till Krister 
Olsson som kontaktperson. 
 
 
 

 



Beslut Beslöts  
att efter justeringar skicka skrivelsen till Finansdepartementet 
med kopior till bland annat Riksdagens skatteutskott, 
Skattemyndigheten och Bohusbänken  

 att skicka ut ett pressmeddelande om skrivelsen från 
Fiskekommunerna. 

 

Övriga frågor §12 
Fiskekommunerna har fått förfrågan om att stödja framtagningen 
av en ”motbok” som syftar till att förbättra yrkesfiskets image.  
Fiskekommunerna efterfrågar mer information för att kunna ta 
ställning till detta.  
Krister rapporterade från en uppföljande konferens i Kalnes, 
Norge efter en utredning av kompetensbehovet i Östfold och 
Bohuslän för fiskerinäringen inom gymnasienivå, vuxenutbildning 
samt kortkurser.  
Uppmärksammades att Fiskekommunerna bör kunna finnas med i 
Västerhavsveckan, och programmet ska finnas på vår hemsida. 
 
 

Beslut  Beslöts 
att Krister tar kontakt med initiativtagaren till ”motboken” för att få 
ytterligare information. 

 att skicka ut minnesanteckningarna från mötet i Kalnes.  
 
 
Nästa möte §13 
 Nästa möte är beslutat till måndagen den 29 augusti kl 9-12 – 

plats Göteborgs fiskauktion.  
 
Övriga möten 

 Fredagen den 7 oktober kl 9-12 – plats: mötet Fyrbodal  
 Fredagen den 2 december kl 9-12- plats: Smögens fiskauktion 
   
Beslut Beslöts att Krister undersöker möjligheten att hyra en minibuss 

med avresa från Uddevalla till nästa möte i Göteborgs 
Fiskauktion. 

 
Mötet avslutas §14 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Underskrifter ………………………………………………………….. 
  Krister Olsson, sekreterare 
 
 

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

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

 


