Protokoll nr 4, 2019, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Strömstads stadshus, Strömstad
2019-09-13 kl. 9.00 – 11.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Bo Gustafsson, Anders Arnell, Anders G Högmark,
Ronald Johansson, Per Österström, Jessica Hjerpe Olausson samt
Krister Olsson, projektkoordinator.

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Bo Gustafsson utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2019-06-10 var utskickat
sedan tidigare och inga invändningar har framförts.
Beslut

Beslöts
att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Förslag till dagordning godkändes.
Redovisning av ekonomin
§5
a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 31 juli 2019. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Remisser
§6
a/ Översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3 kap.

Ett förslag, från den utsedda arbetsgruppen, till svar på remiss var
utskickad inför mötet. Efter diskussion:
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget i sin helhet och skicka svaret till Hav och
Vattenmyndigheten.
Att svaret också skickas för kännedom till kommunerna och
media.
b/ Remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och

fiskemöjligheter
Ett förslag, från den utsedda arbetsgruppen, till svar på remiss var
utskickad inför mötet. Under diskussionen framfördes förslag på
justering av texten i sista meningen om kameraövervakning.
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget inklusive föreslagen justering.
Att svaret också skickas för kännedom till kommunerna och
media.

Framtida finansiering
§7
Nuvarande finansiering för Fiskekommunerna sträcker sig till den 31
december 2020.
Alla deltagare deltog i diskussionen och ingen uttryckte negativa
åsikter till fortsatt finansiering av Fiskekommunerna efter 2020. VGR är
positiva till en ny treårig projektansökan. Kommunerna behöver få in
ansökan tidigt 2020.
En ny ansökan bör vara tydlig med vilken uppgift FK har, vad som har
uträttats, andra regioner i Sverige ser FK som en god förebild, nyttan
med svar på aktuella remisser, sjömatens betydelse som livsmedel
och arbetstillfällen som är av särskild betydelse inom FK:s område,
god ekonomi att samverka i denna typ av fråga med mycket regelverk
och i förändring, fisk och skaldjur har inget kommunalt särintresse.
Finansiering från Tillväxtverket ska också undersökas.
Beslut

Beslöts
Att förslag till ansökan om finansiering finns att ta ställning till vid
möte 25 nov och med en avrapportering till den 14 okt.
Att båda ordf, Jessica och projektkoordinatorn arbetar fram
förslaget.

Aktiviteter med akademin och maritima klustret?
§8
Maritima klustret är intresserade att samverka med FK i gemensamma
aktivteter. Jordbruksverket inklusive Landsbygdsnätverket är också
aktiva liksom BRG inom fiske och vattenbruk.
Landsbygdsnätverket har finansierat en rapport den 12 september från
Agrifood om fiskens värde och identifierat mervärden som inte idag
kan kvantifieras/mätas i pengar.
Swedish foods arena är en nationell organisation som verkar för
Livsmedelsstrategins genomförande.
FK vill vara medarrangör till aktivteter som har betydelse för fiske och
vattenbruk. Målgrupp, datum (förslag på 27/11, 6/12 och 9/12) är
några viktiga delar som behöver uppfyllas före beslut om
genomförande.
Beslöts

att Jessica och Krister arbetar vidare med representanter från
nämnda organisationer för en aktivitet i slutet av året.
Att återapportering sker vid nästa möte 14 oktober.

Rapporter
§9
a/ Krister rapporterade kort om utskickad rapport från Agrifood som
finansierats av Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket om
mervärde av svenskt yrkesfiske. I finansiärernas uppdrag finns också
en regional konferens någonstans i Sverige. Se också paragraf åtta.
b/ Anders G rapporterade om sitt deltagande för Fiskekommunerna vid
Västerhavsveckans invigning den 3 augusti. Fler deltagare i år än
motsvarande vid förra årets invigning.
c/ Krister rapporterade kort om nuläget med utvecklingsprojekten inom
Leader Bohuskust och gränsbygd med inriktning mot hållbart fiske och
vattenbruk samt maritima livsmedel.
d/ BRG (Per Österstorm och Malin Lundin) redovisade sin rapport den
22 aug om värdet av pelagiska fisket och efterföljande led inom BRG:s
område. Krister och Ronald deltog.
e/ Krister rapporterade att han ingår i en referensgrupp i ett projekt
finansierat av Naturvårdsverket avseende utveckling av
återvinningsstationen i Sotenäs för marint skräp.
f/ Översynen av kommunikationsplanen beslutades
att bordläggas till kommande möte.

Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporten a/ till handlingarna.

Nytt från kommunerna
§10
Punkten bordlades till nästa möte.
Övriga frågor
§11
Anders A redogjorde för situationen för Ellösanläggningen och dess
miljötillstånd som kommer att uppdateras om några få år. En situation
som behöver lösas snabbt för att säkerställa fortsatt verksamhet.
Sotenäs har haft likartad situation som har förbättrats med ett
reningsverk med efterföljande biogasanläggning, byggt av företaget
Rena Hav.
Beslut

Beslöts
Att Krister förmedlar kontakt mellan företrädare för Rena Hav och
Anders.
Att Krister frågar Rena Hav om möjligheten att förlägga ett
kommande FK - möte hos Rena Hav i Sotenäs.

Kommande möten
§12
Kommande möten 2019
Nästa möte måndag den 14 oktober då vi gästar vi HaV:s lokaler i
Göteborg och mötet pågår till kl 14:00
Den 25 nov, Uddevalla, Hotell Riverside och lokal Dalsland med besök
av Daniel Valentinsson, SLU.

Mötet avslutas

§13
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

…………………………………………………………
Anders G Högmark, ordförande

……………………………………………………………
Bo Gustafsson, justerare

