
 

Protokoll nr 5, 2019, från möte med 

Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Hav och Vattenmyndighetens lokaler i Göteborg   

    

2019-10-14 kl. 9.00 – 14.00  

Närvarande: Lars Tysklind, Bo Gustafsson, Anders Arnell, Ronny Svensson, Anders 

G Högmark, Ronald Johansson, Jan Utbult, Lise-lotte Fröjd, Hans 

Friberg, Elisabeth Jonsson, Anna Aldegren till kl 12.00, Roland Norlen, 

Carin Ramneskär, Jessica Hjerpe Olausson, Per Österström, från kl 

11.00 samt Krister Olsson. 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

Val av justerare §2 

Lise-lotte Fröjd utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2019-09-13 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 augusti 2019. 

Utfallet följer budgeten på ett rimligt sätt.  

Beslut   att godkänna den ekonomiska redovisningen.  

 

 

    



FK finansiering från 2021 

§6  

Krister föredrog ett första utkast till delar av en ansökan till VGR 

avseende finansiering 2021-2023.  

Deltagarna framhöll att det är effektivt och viktigt med en fortsättning. 

Yrkesfikarna har svårt att föra fram sina åsikter pga av många timmar 

till sjöss. Sjömaten ger också många arbetstillfällen i efterföljande 

produktionsled i vårt område. Viktigt att kommunerna fortsatt är med i 

en framtida finansiering. Möjligheterna att Tillväxtverket kan 

medfinansiera FK:s arbete ska undersökas. Stenungsund och Kungälv 

tillfrågas att ingå i Fiskekommunerna. 

Beslut Beslöts  

Att utsedd arbetsgrupp presenterar en färdig ansökan till nästa 

möte med Fiskekommunerna.  

Planering seminarium 6 dec 2019 

§7 

Landsbygdsverket, Landsbygdsnätverket, Maritima Klustret och 

Fiskekommunerna samverkar vid konferens den 6 december i 

Göteborg. Det är förmiddag med presentationer av nationell rapport 

om värden i svenskt yrkesfiske samt intervjustudie om småskaligt, 

kustnära Bohuslänskt fiske. Efter lunch blir det workshop med Sweden 

Food Arena och Vinnova om framtidens sjömat med fokus på 

innovationer och forskning. 

Det är viktigt att konferensen utformas så att det blir till nytta för 

företagen. Gäller företag som levererar sjömat, grossister, 

förädlingsindustrin med flera som har sin verksamhet från dessa 

nyttiga livsmedel. 

När mer exakt information finns om vad föredragshållarna kan erbjuda 

företagen på workshopen efter lunch kommer detta att skickas ut till 

ledningsgruppen 

Beslut Beslöts 

Att Fiskekommunernas ledningsgrupp sprider inbjudan och i 

övrigt kontaktar sina lokala aktörer som är målgrupp för 

konferensen. 

Rapporter 

§8  

a/ Krister rapporterade om nuläget med utvecklingsprojekten inom 

Leader Bohuskust och gränsbygd med inriktning mot hållbart fiske och 

vattenbruk samt maritima livsmedel. 

Två nya projekt är prioriterade som också är samverkansprojekt med 

andra EU-länder. I projektet att utveckla turistiskt havsöringsfiske 

kommer kontaktuppgifter skickas ut till FK. 



b/ Översynen av kommunikationsplanen. 

Beslutades att bordläggas till kommande möte. 

c/ Utskickad inbjudan till Östersjökonferensen i Simrishamn den 21-22 

nov, kommenterades. Krister har för avsikt att anmäla sig. Var och en 

som är intresserad anmäler sig enligt inbjudan. 

d/ Krister rapporterade från möte 1 okt i referensgruppen till projektet 

”Återvinning av uttjänta fiskeredskap”, finansierat av Naturvårdsverket. 

Fiskarföreningen Norden är projektägare. 

e/ Krister rapporterade från arbetsmöte inför Länsstyrelsens konferens 

den 4 febr 2020 om länets arbete med Livsmedelsstrategin och där 

sjömaten kommer att ingå. 

f/ Krister informerade om inbjudan från Jordbruksverket angående 

dialog om kommande havs och fiskeriprogram. Inbjudan skickas ut till 

alla. 

g/ Planeras för en kommunträff med yrkesfiskare i Sotenäs. Preliminärt 

den 29 november.  

Beslöts  att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 

   

Nytt från kommunerna 

§9  

Följande kommuner och VGR rapporterade följande: 

Tjörn: En lokal ägguppfödare använder med framgång musselmjöl 

som hönsfoder. Önskar ta del av Öckerös arbetssätt med nya 

detaljplaner. 

Orust: Företagaren Niklas Kraft från Ellös har blivit svensk mästare i 

Food Tracks. Arbetet med Kustzonsplaneringen från Uddevalla till 

Kungsbacka är nu på väg att beslutas. 

Strömstad: Påminner om Tjärnödagen den 25 oktober. I september 

besökte Kungen Strömstad i anslutning till Nordiska Vänortsarbetets 

100 årsfirande. Maten bestod till viss del av lokala råvaror från havet. 

Forskare informerades om bottentrålningen i Nationalparken. 

Lysekil: Nya forskningsfartyget Svea är nu även döpt (Kronprinsessan 

Viktoria) och efterföljande visning var oerhört uppskattat med stor 

uppslutning. 

Tanum: Projektet Maritim Utveckling Bohuslän (MUB) avslutas. 

Mattias Svenssons företag i Havstensund har fått Änglamarkspriset. 

VGR: Maritima Klustret har gjort lite justeringar i sin verksamhet och 

blir mindre operativt. Arbetet pågår med Regionala Utvecklings 

Strategin (RUS). Jessica finns med som expert i arbetet med lokala 

åtgärder mot övergödning till våra vatten, Jessica finns också med i 

den statliga miljömålsberedningen med att ta fram bra mätetal.  



 

  

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.  

Övriga frågor 

§10 

Inga övriga frågor förekom. 

Kommande möten 

§11 

Kommande möten 2019 

Den 25 nov, Uddevalla, Hotell Riverside och lokal Dalsland med besök 

av Daniel Valentinsson, SLU. 

Mötet avslutas  §12 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet kl 11.00. 

I direkt anslutning till mötet informerade tjänstepersoner från HaV. 

Patrik Persson informerade främst om nya reglerna kring pelagiska 

fisket samt fiskestoppet för torsk i del av Östersjön. 

Karin Kataria berättade om utvärderingsarbetet av omläggning av 

reglerna för demersala fisket. 

Ulrika Gunnartz redogjorde för pågående arbetet med 

ekosystembaserat fiskförvaltning samt Havsmiljödirektivet. 

Martin Rydstedt visade bilder på de regeringsuppdrag som HaV har att 

utreda till och med hela 2020. 

Efter lunch redogjorde Jakob Granit övergripande om uppgifter som 

HaV har. Bl a att ta fram en ny samlad nationell strategi från dagens 

tre till en. (Bilderna skickas till ledningsgruppen). En intressant dialog 

fördes med GD där synpunkter framfördes från FK som också 

noterades av GD. 

Ordförande tackade HaV för värdskapet. Alla var överens om att hitta 

ökade samverkansmöjligheter mellan HaV och Fiskekommunerna. 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Anders G Högmark, ordförande 

……………………………………………………………    

 Lise-lotte Fröjd, justerare 

 


