Protokoll nr 3, 2019, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Fyrbodals kommunalförbund, Hotell Riverside, Uddevalla
2019-06-10 kl. 9.00 – 11.15

Närvarande:

Hans Friberg, Liselotte Fröjd, Elisabeth Jonsson, Bo Gustafsson, Anne
Gunnäs, Christer Hasslebäck, Ronny Svensson, Jan Utbult (kom
09.35), Ronald Johansson (lämnade 11.10), Roland Norlén, Carin
Ramneskär samt Krister Olsson, projektkoordinator.

Mötet öppnas

§1
I frånvaro av ordf och vice ordf åtog sig Carin Ramneskär
ordförandeskapet för detta möte och hälsade alla välkomna samt
förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Bo Gustafsson utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2019-04-29 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 30 april 2019. Utfallet
följer budgeten på ett rimligt sätt.
Beslut

att godkänna den ekonomiska redovisningen.

Januari-överenskommelsen angående yrkesfisket
§6
Inbjudan har skickats till Miljö och Jordbruksutskottet för studiebesök i
vårt område. Utskottet har meddelat att de inte har tid under denna
höst men FK är välkomna att senare upprepa inbjudan. De aktuella
fiskefrågorna finns idag för beredning i Regeringskansliet.
Beslut

Beslöts
Att ordf och projektkoordinatorn följer upp tidigare kontakter i
Riksdagen och med andra aktuella personer.
Att övriga ledamöter funderar på vilka kontakter som kan vara till
nytta i detta ärende.

Aktuella remisser
§7
a/ Utskickat förslag till remissvar av ”Fördjupad strukturbild” i södra
Bohuslän. Förslaget justerades till att näst sista meningen på sidan 11
”Yrkesfiske kan innebära negativ påverkan på naturmiljö, t ex genom
bottentrålning och utarmning av bestånd” kan uteslutas helt ur texten
med motiveringen: “Det finns idag ingen samsyn från forskning och
akademi om effekter av bottentrålningens miljöpåverkan!”
b/ Utskickat förslag till ”Havsplanen” kompletterades med tillägget att
revidering av havsplanen bör ske tidigare än det föreslagna om åtta år.
c/ Remiss ”Översyn av området av riksintressen för yrkesfisket”
Fiskekommunerna har fått förlängt remisstid till nästa möte den 13
september.
Beslut

Beslöts
Att efter beskrivna justeringar skicka in remissvar för både
Havsplanen och Fördjupad strukturbild.
Att ett förslag till remissvar angående Översyn av riksintresse för
yrkesfisket skickas till Ledningsgruppen i tid före nästa möte 13
sept.
Att Lars Tysklind tillfrågas att ingå i en arbetsgrupp för remissvar
angående riksintresset tillsammans med Ronald Johansson och
Krister Olsson.
Att Krister tar kontakt med SKL, som fått remissen om
riksintresset men inte enskilda kommuner, för att utreda hur SKL
hanterar denna frågan.
Att ledningsgruppens ledamöter som har kontakter eller uppdrag
inom SKL påverkar dem att arbeta med dessa frågor.

Västerhavsveckan
§8
Krister redogjorde för kontakter med ansvarig för Västerhavsveckan
under 3-11 aug 2019. Finns önskemål att FK tillfrågar en
fiskerepresentant att medverka på invigningen den 3 aug i ett samtal
om fiske, vattenbruk och mångfald. FK är välkomna att finnas med
som en av flera utställare under invigningen.
Beslut

Beslöts
att tillfråga Peter Ronelöv Olsson att representera yrkesfisket vid
invigningen den 3 aug
Att någon av ordf och vice ordf för FK tillfrågas i första hand att
representera FK vid invigningen

Rapporter
§9
a/ Krister rapporterade först om omfattningen av marina
utvecklingsprojekt som medfinansiera av Leader Bohuskust och
gränsbygd. Dessutom lite djupare om ett projekt, ”Förädling av
ryggben…” som handlar om att utvärdera bästa teknik för att tillvarata
köttmassan som finns närmast ryggbenet hos sill, lax och torsk.
b/ Krister föredrog nuläget med vår kommunikationsplan.
c/ Inga övriga rapporter förekom.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga rapporten a/ till handlingarna.
Att den tidigare gruppen som tog fram kommunikationsplanen,
Anna, Ronny, Ronald och Krister återkommer med eventuella
förslag till justeringar av kommunikationsplanen.

Nytt från kommunerna
§10
Öckerö: Det nya ”kompetenshuset” för fiske och shipping börjar ta
form.
Öckerö Maritima Center, ÖMC, arbetar för att utöka sin verksamhet
som är utbildning och säkerhet till sjöss.
Styrsöbolaget utökar sin trafik mellan stenpiren Göteborg och
Hönöklåva. Har blivit mycket uppskattat och välbesökt.
Orust: Fiskaren Erik Lyräng har utsetts till årets turismföretagare på
Orust.
Med hjälp av ett Interreg - projekt har laddstolpar för båtar samt
solceller installerats i Mollösund. Inom projektet investeras i fler
hamnar norrut i Bohuslän och i Norge.

I en turistsatsning kommer bl a Käringön att ha öppet under hela
september.
Lysekil: Anne som ingår i grupper som för arbetet med
regelförenklingar inom vattenbruket rapporterade att Jordbruksverket
(som har regeringsuppdraget) ansökt om utsträckt tid samt sökt mer
medel för att kunna genomföra uppdraget.
Den 8-9 oktober genomförs en konferens på Kristineberg om
infrastruktur och miljönytta kopplat till marin verksamhet.
Anne har kontakt med Business Sweden som har förfrågningar från
andra aktörer angående kustnära etableringar. Det gäller
etableringsförfrågningar som kan gälla utmed hela Bohuskusten.
Position väst, Fyrbodals kommunalförbund är också involverade.
Pågår korrosionstester och tester med båtbottenfärger som RISE
genomför på Kristineberg.
Pågår diskussioner med Försvaret att hitta lämpliga nivåer för även
andra verksamheter inom försvarets riksintresse.
Den 7 augusti planeras en aktivitet inom Västerhavsveckan på
Kristineberg där möjligen FK kan ha en roll.
Tanum: Under hösten kommer den sk T-piren i Grebbestad att bytas
ut som är viktig brygga för yrkesfisket.
Strömstad: Genomförda utbildningar (som fiskare har ansvarat för
och visar kustnära fiske) under maj månad i projektet ”Hållbart Fiske”
har fått höga betyg.
Årets Tjärnö dag genomförs den 25 okt.
Nya hybridfärjan mellan Strömstad och Sandefjord börjar trafikera
under juni månad.
Uddevalla: Entreprenören som bygger torskrev öster om
Uddevallabron i Byfjorden har fått tillstånd av Länsstyrelsen att
anlägga ett ytterligare 60-tal.
Ett Leader-projekt har identifierat ett tre vandringshinder i Bäveån.
Planering pågår för att undanröja hindren och vid ett genomförande
kommer Bäveån med biflöden att bli ett av de största
rekryteringsområde för havsöring.
VGR: Inget specifikt nytt. Regionala utvecklingsnämnden har medel för
utvecklingsprojekt och Maritima Klustrets arbete pågår.
Övriga frågor
§11
Inga övriga frågor förekom.

Kommande möten
§12
Kommande möten 2019
Nästa möte fredag den 13 sept i norra Bohuslän med fiskeaktivitet.
Outlook kallelse kommer när program mm är fastlagt.
Den 14 oktober gästar vi HaV:s lokaler i Göteborg och mötet pågår till
kl 14:00
Den 25 nov, preliminärt Uddevalla, med besök av Daniel Valentinsson,
SLU.

Mötet avslutas

§13
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

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

…………………………………………………………
Carin Ramneskär, ordförande

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

