
 

Protokoll nr 2, 2020, från möte med 

Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla  

     

2020-04-27 kl. 9.00 – 12.00  

Närvarande: Mötet hölls på distans från Fyrbodals Kommunalförbunds lokaler med 

Anders G Högmark, Tjörn och Krister Olsson som närvarande. Övrig 

deltog på distans, Lars Tysklind, Strömstad. Elisabeth Jonsson Tanum 

och Liselotte Fröjd Tanum. Bo Gustafsson Lysekil. Christer 

Hasslebäck fram till § 6, Uddevalla. Ronny Svensson Orust. Ronald 

Johansson Öckerö och Jan Utbult. Madeleine Johansson, Göteborg. 

Carin Ramneskär och Jessica Hjerpe Olausson Västra 

Götalandsregionen (VGR).  

Izabela Alias, Jordbruksverket deltog och föredrog under § 6.  

  

Mötet öppnas §1  

Ordförande Lars Tysklind hälsade alla välkomna samt förklarade mötet 

öppnat. 

Val av justerare §2 

Liselotte Fröjd utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2020-02-10 var utskickat 

sedan tidigare.  

Beslut Beslöts  

att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

Förslag till dagordning 

§4.  

Förslag till dagordning godkändes.  

 

 



Förenklingsregler inom vattenbruket 

   §5 

Izabela Alias, ansvarig för främjande frågor inom vattenbruket hos 

Jordbruksverket, föredrog arbetet kring Regeringsuppdraget att ta fram 

förenklade regler inom vattenbruket. Uppdraget omfattas av tre delar 

samt ska särskilt ”beakta lösningar som kan vara både 

produktionsdrivande och miljöfrämjande” 

Tyvärr har utredningen blivit försenad bland annat beroende på 

sjukdom hos tjänstemän inom andra myndigheter och beräknas bli 

färdig att lämna till Regeringen under juni månad. 

Det utredningen idag redovisar som förslag på åtgärder/utredningar är: 

Framtagande av nationell(a) vägledning(ar) (samarbete mellan 

Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket)  

Genomförande av ”en väg in” för vattenbruksverksamheter 

Utredning om vilka regelverk som är särskilt angelägna för forsknings- 

och utveckling/innovationsprojekt 

Framtagande av en lokaliseringsplan för vattenbruket 

Översyn och vidtagande av åtgärder kopplade till implementeringen av 

Ramvattendirektivet för vatten om vattenbruket. 

 

Aktiviteter med anledning av kommande förslag om regelförenklingar inom vattenbruk 

§6  

Efter diskussion om vad Fiskekommunerna kan göra avseende att 

påverka verkliga regelförenklingar inom vattenbruket beslöts: 

Beslut Att i första hand ta fram ett underlag till ett officiellt brev, slutligen 

godkänns av ordförandena, som skickas till VGR:s 

Riksdagsledamöter, aktuellt Departement, Kommunstyrelser inom 

FK:s område samt andra möjliga och viktiga aktörer. 

Att i andra hand göra en debattartikel i samma syfte 

 

Redovisning av ekonomin  

§7 

Krister föredrog utfallet av ekonomin fram till 31 mars 2020. Utfallet 

följer budgeten på ett rimligt sätt.  

Ansökan till kommunerna om medfinansiering är 2021-2023 är 

utskickad och två bifall hade vid mötet kommit oss till känna. VGR 

kommer att ta ställning till motsvarande ansökan på juni eller 

septembermötet.  

Beslut   att godkänna den ekonomiska redovisningen.  



    

Remiss demersala fisket  

§8 

Inför mötet hade ett förslag till remissvar skickats till Ledningsgruppen 

inför mötet.  

Efter diskussioner  

Beslut Beslöts  

Att senast den 30 april skicka in svar till HaV  

Att samtidigt skicka remissvaret till kommunernas diarium 

Att skicka ett pressmeddelande till kommunernas 

kommunikationsansvariga 

Medverkan i Vinnova projektet ”Nätet” som söks av Johannes Wahlström 

§9 

Johannes har med sitt företag avlutat ett förprojekt och sökt en 

fortsättning hos Vinnova. Frågan har ställts till FK att delta i kommande 

projektet som har till syfte att stärka svensk sjömats genom kortare 

vägar mellan producent och konsument. Digital teknik har i 

projektförslaget en viktig roll. 

Beslut Beslöts 

Att delta om Nätet får positivt beslut 

Att en överenskommelse görs med projektägaren före uppstart 

för tydlighet kring leverans och ekonomin kring uppdraget 

Att Jessica medverkar som sakkunnig inom vissa frågor i 

projekteten 

Att Krister är kontaktperson   

Att konsulttjänster upp till 70 000 kr kan köpas in för uppdrag 

med full finansiering från projektet  

 

Västerhavsveckan 1-9 aug 2020 

§10  

FK har anmält till projektledningen ett förslag till aktivitet onsdag den 5 

aug på Bohusläns Museum. 

I tidningen om Västerhavsveckan som trycks inom kort kommer en bild 

och artikel om artificiella rev i Byfjorden att finnas på FK:s initiativ. 

Beslut Beslöts 

Att arbeta vidare med en aktivitet på Bohusläns museum den 5 

aug om artificiella rev i Byfjorden i enlighet med förslaget  



Förslag till seminarium om säl och skarv hösten -20 

§11 

Det har kommit förslag till FK om önskan att arrangera ett seminarium 

med företrädare från berörda myndigheter angående säl och 

skarvfrågan. Syftet är att presentera aktuella forskningsresultat kopplat 

till nuvarande regler. 

Beslut Beslöts 

Att arbeta vidare med idén och söka efter samarbetspartners som 

presenteras för Ledningsgruppen vid kommande möten. 

 

Projekt ”Sveriges fiskekommuner” 

§12 

Projektet ska hålla på i 16 månader enligt planeringen före 

Coronautbrottet. FK:s inställning är att vi ändrar inte på vårt eget 

arbetssätt/område men välkomnar att andra regioner bildas samt 

överenskommelse hur samverkan mellan regioner kan ske. 

Beslut Beslöts 

Att godkänna att Krister är kontaktperson med Lars som 

”reservperson”. 

Att avstämningar om projektets utveckling sker varje möte med 

Ledningsgruppen. 

Rapporter 

§13 

a/ Krister föredrog information från SFPO om lönsamheten inom fisket 

pga av Corona pandemin. Alla priser har sjunkit och mest har 

havskräftan minskat i pris vilket påverkar många fiskeföretags 

ekonomi. 

b/ Krister deltog på senaste dialogmöte på distans från 

Jordbruksverket avseende ny nationell strategi för fiske och vattenbruk 

från 2021. Det kommer att bli remissutskick. Det kommer också att 

påbörjas handlingsplaner till stratetgin. 

c/ Den 17 april skickades FK:s remissvar om åtgärder för skydd av 

torskbeståndet. 

d/ Den 22 april skickades synpunkter till Sweden Foods Arena 

angående kommande innovations och forskningsagenda. 

e/ Det planerade mötet från Jordbruksverket 12 maj om nya Havs och 

Fiskeprogrammet från 2021 har skjutits upp pga Coronapandemin. 

f/ Aktuellt läge i vår kommunikationsplanen är: 

Hemsidan uppdateras till Wordpress format, 



uppdaterad PP till Ledningsgruppen färdig, skickas till 

Ledningsgruppen inom kort, 

mall för nyhetsbrev påbörjad, 

passerat 100 följare på Facebook, 

allmänt förbättrade rutiner med hjälp av Maria Holmkvist, Maritima 

klustert. 

g/ Krister rapporterade om maritima utvecklingsprojekt inom Leader 

Bohuskust och gränsbygd. Genom ”återflöde” från avslutade projekt 

ger det möjligheter till nya beslut den 1 juni där det finns tre nya 

ansökningar.  

h/ Den 22 oktober planeras träff med yrkesfisket i Tanum tillsammans 

med kommunen/näringslivsutvecklare. 

Beslut  Beslöts 

att informationen om de kommande aktiviteterna med 

godkännande läggs till handlingarna. 

 

Nytt från kommunerna 

§14 

Följande kommuner rapporterade följande: 

Göteborg: Kommunala bolaget HIGAB utreder Fiskhamnens 

utveckling. 

Underlag om Fiskebäcks hamn har lämnats vidare för fortsatt 

handläggning och beslut. 

Öckerö: I samarbete med BRG inklusive sjöräddningen arbetat med 

planering och praktiska frågor inför den väntade höga trycket i hamnar 

kommande sommar.  

Tjörn: Likartat arbete som Öckerö. Tyvärr har arrangemanget Havets 

dag i Rönnäng fått ställas in pga av Coronapandemin. 

Orust: Flera arrangemang ställs in och osäkert med öppna varv i 

augusti.  

Lysekil: Nystartat företag producerar rödalger till kofoder vilket i sin tur 

ska kunna minska metanutsläppet.  

 Sotenäs: Tomas Larsson gjorde en föredragning på distans samt 

svarade på frågor om den planerade jätteinvesteringen som förbereds 

för landbaserad laxodling i Sotenäs. Om denna jättesatsning blir av 

kommer att beslutas före midsommar. Sedan återstår tillstånd, 

finansiering och en mängd andra frågor som ska lösas innan den 17- 

20 miljarders investeringen blir verklighet.  

 Tanum: Arrangemang kring ostron tyvärr inställt. Ny brygga i 

Grebbestad kan genomföras genom annan leverantör. 



 Strömstad: Nyss haft möte med Samförvaltningen där bl a Hav- och 

Vattenmyndighetens regeringsuppdrag om förbud av fiske i skyddade 

område är en aktuell fråga. 

 VGR: RUS, Regional Utvecklings Strategi är på remiss till september.  

 Maritima klustret har sitt stora, årliga möte i höst med troligen 200 

deltagare, kan ske som distansmöte. 

 Planerar deltaga med ”Hållbart båtliv” den 3 juli tillsammans med 

Marstrands Cup i segling. 

Beslut  Beslöts 

att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna. 

Kommunikation från mötet 

§15  

Följande bör kommuniceras från detta mötet utifrån vår 

kommunikationsplan: 

Remissvar angående individuella fiskemöjligheter + 

torskbestånden. 

Vid beslut - projekt Nätet och aktivitet Västerhavsveckan. 

Skicka officiellt brev efter sändlista och korrekturläsning om 

regelförenklingar inom vattenbruk. 

Kommande möten 

§16 

12 juni – Krishan Kent medverkar 

14 september – Studiebesök Svea under förutsättning att båten är 

tillgänglig för oss. 

16 oktober – planeras möte med i HaV:s lokaler 

7 december – Ännu inget planerat besök eller medverkande 

Mötet avslutas  §17 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Liselotte Fröjd, justerare 

 


