Protokoll nr 2, 2019, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Tjärnö Marinbiologiska station, Strömstad
2019-04-29 kl. 9.00 – 14.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Hans Friberg, Liselotte Fröjd, Elisabeth Jonsson, Göran
Hahne, Tomas Larsson, Bo Gustafsson, Anne Gunnäs, Christer
Hasslebäck och Anders Brunberg lämnade kl 10.40, Anders Arnell,
Anders G Högmark, Anna Aldegren, Jan Utberg, Ronald Johansson,
Maria Lundin, Roland Norlén, Lina Waara, Carin Ramneskär samt
Krister Olsson, projektkoordinator och Ulla Olsson, konsult.
Inledningsvis blev vi guidade på stationen till en del av deras
pågående forskning samt ställa frågor om verksamheten.
Föreståndaren Kerstin Johannesson berättade främst om stationens
arbete tillsammans med fiskare i närområdet och i arbetet med
Samförvaltning Norra Bohuslän.

Mötet öppnas

§1
Ordf Anders G hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Lars Tysklind utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Protokollet från föregående möte, 2019-02-11 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 mars 2019. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Januari-överenskommelsen angående yrkesfisket
§6
Efter kort diskussion beslöts:
Att projektkoordinatorn i samråd med ordföranden bjuda in
Riksdagens Miljö och Jordbruksutskottet till studiebesök i vårt
område under tidig höst för att få information om fiskets
utveckling i vårt område.
Nuläge i försöket att bilda nationellt nätverk för Fiskekommuner
§7
Redogjordes för förslaget till projektansökan till Jordbruksverket (Havs
och fiskerifonden) där sökanden Simrishamns Maritima Centrum ska
ta reda på förutsättningarna att bilda andra kommunala nätverk i
Sverige samt gemensamt ”Sveriges Fiskekommuner”, SF. Mötet var
överens om att det är avgörande att ett blivande SF blir ett mervärde
för oss och att det är regioner likartade vårt eget FK som samverkar i
vissa frågor.
Beslut

Beslöts
•

Att ställa sig positiv till Simrishamns projektansökan i avsikt att
bilda Sveriges Fiskekommuner

•

Att ordf får i uppdrag att skriva på avsiktsförklaring till projektet
och att medverka med en kontaktperson

•

Att projektkoordinatorn utses till kontaktperson till projektet

•

Att Anne, Anna och Hans fortsätter som arbetsgrupp i den här
frågan

•
Aktuella remisser
§8
a/ Förslag till svar på remiss från Länsstyrelsen angående ”Strategi för
skyddade område…” var utskickat inför dagens möte. Efter diskussion
och en språklig justering:
Beslut

Beslöts
att godkänna förslaget till remissvar

b/ Förslag till svar till ”Inspel till kommande remiss om reglerna för
pelagiska fisket” från nov 2019 och tio år framåt var utskickat inför
dagens möte.
Beslut

Beslöts
att godkänna utskickat förslag.
c/ Från mellankommunal kustzonplanering (Göteborgsregionen samt
Orust och Uddevalla). Svar senast 7 juni.

Beslut

Beslöts
att Anna och Ronny tillsammans med Krister tar fram ett förslag
till svar som skickas till FK:s ledningsgrupp.
d/ Statliga Havsplanen, senast svar den 14 juni

Beslut

Beslöts
att ett svar ska skickas ut till FK:s Ledningsgrupp före nästa möte
den 10 juni.

Rapporter
§9
a/ Krister rapporterade om omfattningen och mycket kortfattat om
marina utvecklingsprojekt som är medfinansierade från Leader
Bohuskust.
b/ Ulla rapporterade från projektet ”Hållbart fiske” och redovisade
aktuell statistik samt en del svar så här långt i den intervjustudie Ulla
genomför.
c/ Redovisning och förslag till revidering av kommunikationsplanen
bordlades till nästa möte
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Nytt från kommunerna
§10
Öckerö: Finns en fiskare som avslutar sitt fiskeföretag pga minskad
kvot. Det har beslutats att byggas ett nytt ”kompetenshus” för fiske och
shipping. En samverkan mellan bl a Swedbank och PWC med flera.
Göteborg: Klusterbygget vidareutvecklas där fisket ingår för att bl a
utveckla turism, mat mm. Arbetet med hamnarna Fiskebäck och
Fiskehamnen pågår.
Tjörn: Berättar om problem med ny bebyggelse. Relationer mellan
olika parter samt tillstånd från myndigheter.

Orust: Havsöringsfisket går allt bättre (turismfiske). Fiskare från Ellös
vill utveckla verksamhet i Tuvesvik med bl a krabbfiske. Kontakter har
tagits med kommunen om utveckling av hamnområdet i Ellös.
Lysekil:Anne ingår i grupper som ingår i arbetet med regelförenklingar
inom vattenbruket. Det är jordbruksverket som fått två uppdrag från
Departement. Digitaliseringsuppdraget (att samla tillståndsansökan till
verksamt.se) har delegerats till Tillväxtverket.
Kristinebergs marinbiologiska station har fått sex miljoner i stöd från
HaV
Sotenäs: Företaget Smögen Lax AB Har fått avslag på sin
miljöansökan hos Mark och miljödomstolen. Företaget överklagar till
Mark och miljööverdomstolen.
Återvinningscentralen tar nu också hand om förlorade fisknät och
annat användbart skräp från havet. Företaget Algory factoring är på
väg att gå från pilotanläggning till industriskola för att producera
kiselalger som i sin tur ger hudkräm.
Tanum: Nordisk tävling i ostronöppning den 3 maj.
Strömstad: I juni kommer den nya elfärjan mellan Strömstad och
Sandefjord att börja trafikera. I Grebbestad har genomförts ett möte
mellan HaV och fiskare angående geografiska överträdelser i marina
nationalparken. Ett framgångsrikt möte.
VGR: Maritima klustret har flera aktiviteter på gång bl a möte om
marina livsmedel båtturism.
Övriga frågor
§11
Västerhavsveckan startar med invigning den 3 aug i Stenungsund och
håller sedan på till den 11 aug. Krister får i uppdrag att återkomma
med konkreta förslag till medverkan främst den 3 aug.
Kommande möten
§12
Kommande möten 2019
Den 29 april i Uddevalla. Mötet i september flyttas till fredag den 13
sept i norra Bohuslän med fiskeaktivitet. Heldag.
Den 14 oktober gästar vi HaV:s lokaler i Göteborg och mötet pågår till
kl 14:00

Mötet avslutas

§13
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

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

……………………………………………………………
Lars Tysklind, justerare

