
 
 
Protokoll nr 4, 2017, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Södra Skolgatan 15, Skärhamn, den 4 september kl 09.00 – 11.45 

     
Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Anders G Högmark, Anders 

Olsson, Ronny Svensson, Ronald Johansson, Arne Lernhag, 
Anders Brunberg, Kerstin Gadde, Anna Aldegren, Bo Gustafsson, 
Tomas Larsson, Göran Hahne, Pontus Båth samt Krister Olsson.  

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

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Anna Aldegren utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2017-05-29 kompletteras 
med att Bo Gustafsson var närvarande hela mötet.  

 
Beslut Beslöts att lägga protokollet inklusive nämnda tillägg med 

godkännande till handlingarna 
 
Förslag till dagordning  §4 

Förslag till dagordning godkändes.   
 

Information om Tjörn §5  
och dess näringsliv Anna Aldegren och Anders Högmark redogjorde mycket  

intressant om näringslivets förutsättningar och framväxande. Tjörn 
har imponerande 2 000 företag. Havets närvaro har påverkat i stor 
utsträckning genom skeppsbyggeri, hamnverksamhet, 
fraktskutor/verksamhet, fiske och fiskberedning samt en växande 
turism. Exempel på starka besöksmål är Pilane och 
Akvarellmuseet. Den senare har cirka 200 000 besökare per år! 

 
Beslutsläget inför 2018  §6 

Krister redogjorde för nuläget. Några kommuner har tagit beslut, 
kommer inom kort att ta beslut, någon behöver påminnas. Hittills 
positiva svar. En treårig projektansökan till VGR ska ske inom 
kort. 
 
 



Redovisning ekonomi, §7 
Beslut om info-material Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna. 

a/ Redovisning finns fram till 30 juni 2017 och utfallet är positivt, 
både resultatmässigt såväl som likviditetsmässigt.  
b/ Krister redogjorde för ekonomisk prognos per den 31 december 
-17. En del av det förväntade överskottet föreslås användas till att 
köpa tjänst för informationsmaterial.  
Mötet diskuterade också vikten av att ha en kommunikationsplan 
för att informera rätt saker mot våra målgrupper. Förslag till 
kommunikationsplan behöver förberedas av en arbetsgrupp.  

 
Beslut   att godkänna rapporten 

att besluta anslå upp till 17 500 för köp av infotjänster 
att till arbetsgrupp tillsammans med Krister Olsson utse Ronald 
Johansson, Anna Aldegren och Ronny Svensson. 
 

Samverkan/ studiebesök  §8 
Simrishamn Krister redogjorde för intresset från Simrishamn, Marint centrum, 

att samverka med Fiskekommunerna med målet att 
kustkommunerna tillsammans ska utgöra en starkare röst som 
gynnar levande kust och kustsamhälle. Förslaget är att 5-10 
personer från Simrishamn kommer till oss i en lunch till lunch möte 
under hösten.  

  
Syftet med studiebesöket är: 
• Att identifiera behov, möjligheter och utmaningar där 

kommuner i våra respektive regioner kan ha nytta av varandra  
• Att detta är inom områden som gör nytta för kustfisket 

(inklusive turismfiske).  
• Att vi arbetar vidare efter studiebesöket med en handlingsplan 

med tänkbara aktiviteter som gynnar kustfisket och 
kustsamhällena.  

Workshops planeras inom turistfiske, havsplanering och marint 
skräp 

 
Beslut att Krister fortsätter planera lunch till lunch mötet och 

återkommer med datum till ledningsgruppen. 
att varje part tar sina egna ekonomiska kostnader.   

 

Remissvar ”Utmaningar  §9 
för ett hållbart Västra 
Götaland” från Lst  Krister och Anne Gunnäs har utgjort en arbetsgrupp för att ta fram 

ett förslag till remissvar från Fiskekommunerna.  
 Förslag till remissvar utgår från att svara på remissens åtgärder 

som har med miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 

 Remissen är omfattande och informationstät. Arbetsgruppen har 
några förslag till remissvar till de föreslagna åtgärderna: 

Att påpeka att vi saknar i några åtgärder att 
Högskolor och Universitet är viktig aktörer 
Att i åtgärden ”Förorenade områden” saknar vi 
området miljöfarliga skeppsvrak 
Att påpeka stringentare skrivningar inom 
”Miljöanpassade småbåtshamnar” samt ha 
näringslivet med i fler delåtgärder 



Att ”Hållbart marint vattenbruk” framförs behovet av  
regelförändringar så att alger, ostron och sjöpung 
jämställs med musslor vid tillståndsgivning. 

  Samt påpeka att det saknas åtgärder angående den marina 
nedskräpningen. 
 

Rapport Maritima  §10 
beredningsgruppen Krister rapporterade nuläget kring prioriterade Leader projekt inom 

maritima insatsområden. Dels beslutade projekt och vad som är 
på gång. Ledningsgruppen får gärna tipsa till Leader om 
intressanta projektidéer eller planerade nätverksträffar där Leader 
kan presenteras.  

 
 Beslöts att godkänna och lägga information till handlingarna 
  
  

Övriga rapporter  §11 
 a/ Fördelningen av fiskemöjligheterna inom demersala fisket 
 Hav och Vattenmyndigheten, HaV, har meddelat att de i dag 

inte har tillräckligt med statistik ännu och att de förändringar 
som ska ske efter en remissomgång planeras till oktober. 

 
 b/ En stor artikel i GP i helgen berättar om hur krokfångad 

torsk har stoppats av HaV då det finns risk för att makrill 
fastnar på kroken när nu Makrillfisket är avslutat. Artikelns 
innebörd bör analyseras och om det visar sig finnas 
anledning skriva debattartikel. 

 
 c/ Krister har deltagit för första gången i Maritima klustret 

grupp för havsförvaltning. Anteckningarna från mötena och 
annat relevant material skickas framöver till 
Ledningsgruppen.  

  
 d/ Anders Olsson återgav syftet att inbjuda Riksdagens miljö 

och jordbruksutskottets ledamöter i avsikt att visa kustfiskets 
utmaningar. Anders med hjälp från Fiskekommunerna och 
projektkoordinatorn återkommer med program vilket kan vara 
lämpligt till våren, april månad.  

 
 e/ Avseende påverkan för att minska det marina skräpet 

hälsar ansvarig från HaV att det internationella arbetet för att 
motverka nedskräpningen ”tuggar på” inom EU och andra 
internationella organisationer. Det behövs dock ett ännu 
bättre system för fiskarna att lämna redskap och skräp som 
de ibland har problem att lämna på kaj.  

 Föreslogs att det skickas en enkät till kommunerna angående 
möjligheten för fiskare att lämna sitt skräp. Föregås av 
kontakter med Ren och Attraktiv Kust med flera. 

 
Nytt från kommunerna §12 
 Orust. Ett lyckat Öppet varv har genomförts på Ellös som 

föregicks av företagsfrukost där Fiskekommunerna presenterade 
sin verksamhet. 
Öckerö. En satsning på fisketurism har varit framgångsrikt. 
Kommunen har sålt sin kaj till Öckerövarvet vilket leder till 



utvecklandet av en djuphamn som gynnar de stora fiskebåtarna 
att ha en hemmahamn etc. 
Tanum. Svenska mästerskapet i ostronöppning ägde rum helgen 
2 och 3 september i Grebbestad som lockade mycket folk. 
Uddevalla. Verksamheter med 8 fjordar fortskrider med gott 
resultat. 
Tjörn. Finansieringen har fått en lösning så det finns nu ett nytt 
kylrum till gagn för fiskarna. 
Strömstad. En tydlig trend kan konstateras att det sker uppköp 
och koncentration inom det demersala fisket. 
Sotenäs. Ansökan har skett om offentliga medel för att ta hand 
om ”spökgarn”. 
Lysekil. Vegafish (jätteräkorna) bygger nu om en lokal i 
anslutning till Campus Väst för försöksodling. Testsite Skagerrak 
har fått planeringsbidrag (steg 1 i Vinnovas trestegsraket för 
utveckling av testbäddar). Avtal kring Kristineberg Centrum för 
marin forskning & Innovation är under framtagande - skall vara 
klart i oktober. Deltar i en taskforce för vattenbruk 
(tillståndsprocesser och flaskhalsar) tillsammans med 
näringsidkare, HaV och jordbruksverket. Heldagsmöte i 
september. 
 
 

Övriga frågor §13  
 
 Inga övriga frågor förekom. 
 
Nästa möte §14 
 Nästa möte är 13 oktober på Fyrbodals kommunalförbund i 

Uddevalla. 
 

   
Mötet avslutas §15 
 Ordförande tackade de deltagande och förklarade mötet avslutat. 
  
 Efter mötet intogs en uppskattad lunch på Lottas surdegsbageri 

varpå följde ett intressant studiebesök på Klädesholmens Seafood 
med visning i deras nya lokaler. 

 
Underskrifter ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 
 

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

……………………………………………………………    
 Anna Aldegren, justerare 


