
 
 
Protokoll nr 5, 2016, från möte med 
Fiskekommunerna 
 

 
Plats och tid      Fyrbodals Kommunalförbund, Hotel Riverside den 7 oktober kl 

09.00 – 12.00 
     

Närvarande       Clas-Åke Sörkvist ordförande, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs, 
Tomas Larsson, Anders G Högmark, Anna Aldegren, Hans 
Friberg, Kerstin Gadde, Ronny Svensson, Ronald Johansson, 
Arne Lernhag, Eva Ternegren, Anders Brunberg samt Krister 
Olsson och Ulla Olsson 

 
Övriga deltagande Andrea Gisecke och Peter Olsson informerade under §5 och Stig-

Rune Yngvesson och Roger Kullberg under § 6. 
 
Mötet öppnas  §1 
 Clas-Åke Sörkvist hälsade alla närvarande välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 
 

Justerare  §2 
  Kerstin Gadde utsågs att justera protokollet.  
 
Föregående protokoll §3 

Protokollet från föregående möte den 2016-08-29 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 SFPO §5  
Andrea föredrog bakgrunden till överlåtbara fiskerättigheter 
kopplat till landningsskyldigheten. SFPO har arbetat länge med 
denna fråga tillsammans med yrkesfiskarna för att ta fram ett 
gemensamt förslag till fördelningsystem av de svenska kvoterna. 
Andrea redogjorde för det förslag som HaV nu lagt fram och 
menar att det ligger i linje med yrkesfiskets egna förslag. 
Systemet grundar sig på historisk infiskning kombinerat med en 
grundtilldelning och där det selektiva fisket prioriteras.  
Fördelningen av räkkvoterna skiljer sig något åt från de övriga 
arterna och bygger på dagens ransoneringssystem. Här har HaV 
även tagit fram koncentrationsgränser, dvs hur stor andel av den 



svenska kvoten en tillståndshavare får äga. Kvoter kommer även 
att omfördelas från de större fiskefartygen till de mindre båtarna. 
Ett system som har önskats bl a från räkfiskare norra Bohuslän. 
I redovisningen av fördelningsförslaget som presenterades på 
HaVs samrådsmöte, den 23 september, saknades fortfarande 
några ställningstaganden vilka SFPO menar är viktiga att få med 
inför 2017 och i remissen:  
- att även Rödspotta fördelas ut,  
- att det är viktigt med ”koncentrationsgränser” för de olika 
fiskeslagen, (vilket innebär att ett fiskeföretag får äga max en viss 
% av hela kvoten) 
- att hela kräftkvoten fördelas ut 
- att tillåta en månad för fartyg att ”läka ett eventuellt underskott” 
om man överskridit sin kvot. 
 
SFPO ser möjligheter med det nya systemet. Andrea avslutar 
med att Fiskekommunerna är välkomna att komma med frågor till 
SFPO. 
 
Peter fortsatte informationen med att konstatera att incitamentet 
till förändringarna inte har varit att minska fiskeflottan men det har 
blivit så ändå inom räkfisket, genom att det redan funnits möjlighet 
till årliga omfördelningar. Detta har lett till färre båtar och ökad 
lönsamhet inom detta segment (de större räkfiskebåtarna).  
Enligt Peter gynnar det nya systemet företagstänket inom 
fiskarkåren men utmaningen kvarstår att få in nya och yngre 
fiskare till branschen. 
Avslutningsvis framför Peter ett stort TACK till Fiskekommunernas 
agerande som är positivt för SFPO:s arbete och Peter anser 
vidare att HaV har stor respekt för Fiskekommunernas agerande. 
 
Ordförande tackade Andrea och Peter för presentationen och 
svaren på ledningsgruppens frågor.  
 

Redskapsutveckling,  §6 
opinionsbildning Stig-Rune Yngvesson, har arbetat internationellt i flera länder med 

redskapsutveckling för fisket. Med förbättrad selektivitet i trålarna 
kan rätt sorts fisk fiskas på kortare tid och med en utveckling av 
selektionspaneler och trålbord kan arbetsmiljön förbättras. 
En videofilm förevisas en trål försedd med bland annat en ny typ 
av ringar vilket syftar till att effektivisera fisket genom att fånga 
mer av den art och storlek som efterfrågas. Stig-Rune söker 
offentliga medel för fortsatt utveckling av främst trålar för 
torskfisket i Östersjön.  
Stig-Rune påstår att det i stora delar av media och inom 
forskarvärlden finns många osanningar om hur miljön påverkas av 
yrkesfisket. Han menar även att beståndsuppskattningarna är 
osäkra. Medias bild påverkar bl a priset på vissa fisken vilket är 
olyckligt menar Stig-Rune vidare. Stig-Rune anser att det borde 
tas fram en dokumentation/bok som beskriver fisket ur 
Yrkesfiskets perspektiv som en motpol till den bild som får 
uppmärksamhet i media idag.  
Från Ledningsgruppen framfördes några avvikande åsikter från 
Stig-Runes utsaga om osanningar från media och forskarvärlden.  



Ordförande tackade Stig-Rune och Rogers medverkan och 
information.  
 

Redovisning ekonomin  §7 
 Krister föredrog ekonomin för Fiskekommunerna. 

a/ Bokföringen från Fyrbodal är färdigredovisad fram till 31 augusti 
vilket är slutdatum för beviljat projekt från VGR och kommunerna. 
Utfallet per den 31 augusti är 338 635 kronor av beviljade medel 
på 360 000 kronor. Under oktober månad ska slutrapportering ske 
till VGR för att få resterande medel utöver tidigare utbetalt förskott 
på 90 000 kronor. 
 

Beslut Beslöts  
att godkänna den ekonomiska rapporten. 
att ansöka hos VGR om förskott på 90 000 kr för innevarande 
projekt, från 20160901 till 20171231. 
att slutrapporten till VGR även skickas till respektive kommun med 
begäran att överskottet på drygt en tusenlapp per kommun önskas 
överflyttas till innevarande projektperiod. 
 

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

inom Leader Bohuskust och gränsbygd inom insatsområde 
”Hållbart fiske och vattenbruk”. Till kommande LAG-möte 24 
oktober är det ett fortsättningsprojekt medan det förväntas tre till 
fyra projekt till LAG-möte 12 december. 

 
Uppföljning av samråds-  
möte med HaV  §9 
 Ulla redogjorde för de viktigaste punkterna från HaV:s förslag till 

fördelning av fiskemöjligheter kopplat till landningsskyldigheten 
från samrådsmötet den 23 september:  
Remiss kommer den 15 oktober 
Fördelningsprincipen:  

• Grundas på individuell fördelning 
• Historisk infiskning 
• Referensperiod: 2011-2014 – ta bort det sämsta året 
Tillstånd, två typer: 
• kvantitetstillstånd  
• redskapstillstånd 
Både målart och begränsande bifångstarter fördelas 
 
OBS: det handlar om årliga beslut! Endast tillfälliga omfördelningar 
under året.  
 
En reflektion som kan vara bra att ha med sig i diskussionen är 
hämtad från HaV´s egen rapport från 2014: Effekterna av 
systemet med överlåtbara fiskerättigheter inom pelagiskt fiske 
”Vid förändring eller byte av förvaltningssystem för andra fisken är 
det viktigt att noga överväga fiskets förutsättningar och vilka 
effekter som eftersträvas” 
 
Förslaget omfattar totalt 7 (räka, kräfta, torsk, gråsej, kolja, vittling 
och rödspotta) arter för 2017 och systemet utgår från en ”Ram” 
som per art behandlar: Bifångster, förslag till fördelning, regler för 



handel, koncentrationsnivåer, nyetablering, infiskningskrav för 
förnyat tillstånd samt grundtilldelning. Samtliga punkter var inte 
klara för alla arter vid samrådstillfället.  Vissa undantag föreslogs 
för några arter, vilket ifrågasattes av mötesdeltagarna. Dessa 
undantag handlade t.ex. om att inte föreslå koncentrationsnivåer 
eller att inte genomföra någon kvotfördelning där den svenska 
kvoten ansågs tillräckligt hög. 

 
Beslut att utse en skrivargrupp som består av Anne Gunnäs, Ulla Olsson, 

Tomas Larsson och Krister Olsson som tar fram ett grundförslag 
till den 7 november. Förslaget skickas därefter ut till alla ledamöter 
för kommentarer och justeringar. (Remissen skall troligen in runt 
den 15 nov) 

 
Nytt från kommunerna §10 
 Sotenäs: Frågeställningen kring tillståndsprövning för 

yrkesfiskelicens har aktualiserats i kommunen då en yrkesfiskare 
blivit av med sin yrkesfiskelicens pga att han inte kunnat nå upp till 
infiskningskravet om 1000 kg. Detta bör undersökas närmare.  
Lysekil: Projektet med jätteräkor löper på: Flera olika aktörer ser 
positivt på initiativet och vill samarbeta. Placering i Framfoods 
gamla lokaler utreds.  
Blå ÖP skall snart ställas ut som samrådshandling. Mötet förslog 
att samrådshandlingen skickas ut till övriga kommuner i 
Fiskekommunerna.  
Orust. Anders Granhed kommer att utses till årets företagare i 
kommunen och har kanske även fler utnämningar att vänta. 
Motivationen är bland annat hans förmåga att se möjligheter för 
utveckling och diversifiering. 
Arbetet med Blå ÖP fortsätter liksom planerna för att bygga ut 
bryggan på Ellös. Projektet med uppmatning av krabba löper 
också på.  
Tjörn. GR samordnar ett projekt med kustkommunerna för södra 
Bohuslän kring havsplanering. Projektet skall lägga grunden för 
Blå ÖP.  
Projektet Sea the future börjar ta form: handlar om en 
landbaserad fiskodling, turism, rökeri.  
Det genomförs även en förstudie kring den marintekniska 
näringen.  
Strömstad Arbetet med att ta fram en handlingsplan för den 
maritima näringslivsstrategin för de fyra nordbohuslänska 
kommunerna, inleds.  

 Tanum. Nu när Smögens fiskauktion övergått i privat ägo ser de 
över de inhämtningsplatser som finns på olika platser i norra 
Bohuslän. Detta kan innebära att landningsplatser dras in och att 
fiskarna måste hitta nya vägar/landningsmönster.  

 Uddevalla Kommunen har inte så många fiskare men 
Vattenbruket utvecklas i kommunen genom aktörer som 
Musselbaren.  
Inom marin turism har ”Upplevelsebolaget” uppmärksammats för 
sin verksamhet inom ekoturism. Arbetet med kustzonplaneringen 
fortsätter. Uddevalla samarbetar även med bl.a. Sotenäs i ett 
projekt om spökgarn.  

 Göteborg Muddring av djupkajen i Donsö utreds för att större 
fiskebåtar skall kunna angöra kaj. 



 Öckerö Utreder möjligheterna för att förbättra djuphamnskajer för 
att de allt större fiskebåtarna skall kunna angöra kaj. 

 

Rapporter §11 
a/ Östersjökonferens den 17 och 18 nov. Ulla informerade om 
inbjudan att delta i Östersjökonferensen den 17 – 18 november i 
Simrishamn. Representanter från HaV, Jbv, Lst, Departementet, 
kommuner samt yrkesfisket är inbjudna. Konferensen handlar om 
livskraftigt och hållbart fiske med levande hamnar. 
Fiskekommunerna inbjuds att delta för att reflektera över likheter 
och kanske olikheter i dessa frågor. Anders G Högmark anmälde 
att han skall undersöka om han kan delta från Västkusten 
tillsammans med Krister Olsson.  
  
b/ Besöket från Riksdagens utrednings och forskningstjänst: 
Ulla redogjorde för utredningens frågeställningar som syftade till 
att utvärdera det överförbara systemet av fiskerättigheter inom det 
pelagiska fisket. Hon redogjorde även för vilka som närvarade på 
mötet med utredaren. 
 

Övriga frågor §12  
 Frågan om dialogen mellan näringen, myndigheterna och 

forskarna lyftes mot bakgrund av dagens diskussioner. Det är 
viktigt att lyssna på alla parter. Någon form av avstämning 
(minikonferens) vid halvårsskiftet kan vara ett förslag.  

 
 Blå ÖP: Förslag om att vi på ett möte med Fiskekommunerna 

lägger in en punkt där norra Bohuslän informerar om: Det här gör 
vi nu. 

  
Nästa möte §13 
 Nästa möte är beslutat till fredag den 2 december kl 9-12- plats: 

Smögens fiskauktion  
 
Inför 2017 föreslås följande mötesdagar  

10 febr, 24 april, 29 maj    
4 sept, 13 okt, 24 nov    

Slutligt beslut om mötesdagar 2017 kommer att fastställas på 
nästa möte tillsammans med ordförandeskapet för 2017.  

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

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

……………………………………………………………    
 Kerstin Gadde, justerare 


