
 

Protokoll nr 6, 2019, från möte med 

Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla  

     

2019-11-25 kl. 9.00 – 12.00  

Närvarande: Lars Tysklind, Hans Friberg, Elisabeth Jonsson, Hans Schub, Göran 

Hahne, Christer Hasslebäck, Anders Arnell, Anders G Högmark, 

Ronald Johansson, Anna Aldegren, Roland Norlen, Krister Olsson 

samt Daniel Valentinsson och Johannes Wahlström under punkterna 5 

och 6. 

  

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

Val av justerare §2 

Göran Hahne utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2019-10-14 var utskickat 

sedan tidigare.  

Framfördes förslag till rättelse av protokollet i §9 och rapporten från 

Strömstads kommun vilket föreslås ändras till följande: 

Påminner om Tjärnödagen den 25 oktober. I september besökte 

Kungen Strömstad i anslutning till Föreningen Nordens 100 

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

Forskare informerade Kungen om hur bottentrålning fungerar på 

ett bra sätt i Nationalparken. 

 

Beslut Beslöts  

att godkänna protokollet med föreslagen rättelse avseende 

rapporten från Strömstad och med denna ändring lägga 

protokollet med godkännande till handlingarna. 

 

 



Förslag till dagordning 

§4.  

Förslag till dagordning godkändes.  

Daniel Valentinsson   

   §5 

Daniel Valentinsson, Institutionen för akvatiska resurser i Lysekil, 

redogjorde för all den verksamhet som SLU bedriver i Lysekil, selektivt 

fiske samt fiskets utveckling under 2 000-talet. 

Daniels presentation samt länk till ”Atlas över svenskt kust- och 

havsfiske 2003-2015” finns på www.fiskekommunerna.nu 

Frågor ställdes under föredragningen och besvarades av Daniel. 

Ordförande tackade Daniel för den informativa och intressanta 

föredragningen. 

 

Johannes Wahlström 

   §6 

Johannes presenterade en ny affärsmodell med avsikt att skapa   

kortare vägar mellan fiskare och konsument. Johannes utvecklar just 

nu ett digitalt verktyg för detta syfte. Plattformen tillsammans med 

tillhörande affärsmodell medfinansieras av Vinnova.  

I nuläget arbetar Johannes med att få till ett partnerskap för fortsatt 

utveckling. Alla aktörer i värdekedjan från fisk till tallrick är viktig för att 

få framgång. 

Johannes presentation väckte många engagerade frågor.  

Ordförande tackade Johannes för presentationen av den intressanta 

och djärva förslaget till en ny försäljnings- och distributionsmodell för 

färsk fisk. 

 

Redovisning av ekonomin  

§7  

a/ Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 31 oktober 2019. 

Utfallet följer budgeten på ett rimligt sätt.  

Beslut   att godkänna den ekonomiska redovisningen.  

 

 

 

    

http://www.fiskekommunerna.nu/
http://www.fiskekommunerna.nu/


FK finansiering från 2021 

§8  

a/ Ett uppdaterat utkast för Fiskekommunerna utifrån VGR:s 

ansökningsmall var utsänd till ledamöterna dagarna före mötet. 

Utkastet betonar nu ännu tydligare behovet av affärsutveckling som 

ökar värdet av den fångade fisken.  

Utkastet behöver justeras främst med indikatorerna och 

kostnadsbudgeten. I dagsläget kvarstår förslaget till finansiering med 

20 000 kr per år från respektive kommun och 180 000 kr årligen från 

VGR. 

Ytterligare kontakter ska tas med främst Stenungsund och Kungälv om 

medverkan i Fiskekommunerna. 

b/ Det finns möjlighet att söka projektmedel hos Havs- och fiskefonden 

före 31 dec-19. Avser aktiviteter som gynnar samverkan mellan 

forskare och fiskare.  

Från Ulla Olssons intervjustudie finns några uppslag från fiskare som 

det kan finnas möjligheter att utveckla vidare och finansieras genom 

Havs- och fiskerifonden. 

Beslut Beslöts  

Att Anders G, Lars T och Jessica tar ställning till eventuell 

ansökan till Havs- och fiskefonden samt presenterar en färdig 

ansökan till kommuner och VGR till nästa möte med 

Fiskekommunerna.  

 

Kommunikationsplanen 

§9 

Nuvarande kommunikationsplan behöver justeras för att tydliggöra hur 

FK:s verksamheter kommuniceras på effektivaste sätt.  

Ett förslag var utskickat före mötet.  

Det behövs ytterligare justeringar med bl a omplacering av stycken 

samt justering under rubriken strategi.  

Beslut Beslöts 

Att sedan tidigare utsedd arbetsgrupp (Ronald, Anna, Ronny) 

återkommer med ett färdigt förslag till beslut. 

Rapporter 

§10  

a/ Krister rapporterade med bild från ett glatt gäng företagare som 

vann en Ullbagge vid Landsbygdsnätverkets nationella träff i Åre. De 

verkar inom den nybildade föreningen Fjordguider som framgångsrikt 

arbetar med fisketurism mot främst havsöring.  



b/ Inför konferensen den 6 december i Göteborg, samarrangemang 

med Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket samt Maritima klustret, 

har de många anmälningarna gjort att det är fullsatt! 

c/ Krister rapporterade både skriftligt och muntligt från sitt deltagande 

vid Östersjökonferensen 2020 i Simrishamn. Sammanfattningsvis ett 

välbesökt, välarrangerat och med intressanta föreläsare. Viktig plats 

för nätverkande. 

d/ Den 4 december har arbetet ”Mellankommunal kustzonsprojekt” en 

avslutande konferens i Göteborg.  

e/ Fiskekommunerna är inbjudna av Jordbruksverket att delta med en 

person till ett dialogmöte i Stockholm den 16 december. Det är inför 

arbetet att utarbeta en maritim strategi från nuvarande tre stycken. 

Lars T och Anders G kommer i första hand att anmäla sig till den plats 

som i första hand finns för FK. Viktiga frågor att föra fram är 

vattenbrukets regler som behöver förenklas samt identifiera de hinder 

(främst regelmässiga) som finns hos yrkesfisket. 

Beslöts  att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 

   

Nytt från kommunerna 

§11  

Följande kommuner rapporterade följande: 

Tjörn: Några av finansiärerna från företaget som tidigare har avvaktat 

med investering i landbaserad fiskodling har börjat intresserat sig för 

att investera i en akvaponisk anläggning.  

Sillmuséet på Klädesholmen har i samverkan med livsmedelsbutiken 

börjat erbjuda bussbolag sillprovningar med tillbehör vilket har blivit 

framgångsrikt. 

Orust: Naturfilmaren Armin Muck håller nu på och klipper en mycket 

intressant naturfilm som handlar om miljön i våra vatten. 

Företagaren Niklas Kraft från Ellös har flera verksamhet som utvecklas 

och en sådan är planering av en anläggning för att slutmata krabbor 

som inte är fullmatade. 

Strömstad: UF-företag har vunnit framgångar med produkter marina 

råvaror.  

Samförvaltningen Norra Bohuslän funderar över hur sin långsiktiga 

verksamhet och finansiering. Det planeras även för en projektansökan 

för att sprida metoden till andra sidan gränsen, Östfold, Norge. 

Tanum: Företagsmässan på Tjärnö blev framgångsrikt igen med 75 

deltagare.  

Kommunens företagsmässa utsåg fiskarna Charles Olsson och Janne 

Hellberg till årets maritima företag. 



Öckerö: Svenska Dagbladet har haft ett reportage om fiskaren Sven-

Erik Hansson som slutat med torskfiske i Östersjön och ägnar sig åt ett 

framgångsrikt turismfiske och vandrarhemsverksamhet. 

Öckerö Maritima Centrum fortsätter att växa och utvecklas. 

Sotenäs: Företaget Rena Hav har kommit igång med sitt reningsverk 

som fungerar väl samt håller på att fylla upp tankarna i intilliggande 

biogastankar. Biogasverksamheten beräknas vara i full verksamhet 

under våren. 

Uddevalla: I Bäveån har man installerat fiskräknare. Man kommer 

också filma fisken vilket ska visas på lämpliga ställen.  

 

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 

 

Val av ordf och vice ordf  

 

§12 

Beslut   Till ordförande och vice ordförande för 2020 beslöts 

Att till ordf välja Lars Tysklind 

Att till vice ordf välja Roland Norlen  

Övriga frågor 

§13 

Vid föregående träff med HaV den 14 okt erbjöds FK att ingå i 

beredningsgrupp. En påminnelse kommer att skickas till HaV.  

 

Mötesdatum 2020 

§14 

Följande mötesdatum beslöts för 2020 

10 februari lokal Dalsland, Fyrbodals Kommunalförbund 

27 april 

12 juni 

14 september 

16 oktober 

4 december 

 



Mötet avslutas  §15 

Ordförande tackade för visat intresse och riktade ett särskilt tack till 

Hans Friberg som går i pension under december månad. 

 

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Anders G Högmark, ordförande 

……………………………………………………………    

 Göran Hahne, justerare 

 


