Verksamhetsberättelse
2018-01-01—2018-12-31
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2018 verkat i enlighet med syftet som finns i beslutet
i projekt som medfinansieras 2018-2020 av de nio medverkande kommunerna samt
Regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR: ”Att vara en
påverkansorganisation som främjar yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk med angränsande
näringar.”
Sammanfattning
Fiskekommunerna, FK, bedriver ett värdefullt påverkansarbete utifrån kommunalt perspektiv
för att främja de blåa näringarna fiske och vattenbruk. FK är numera en etablerad
remissinstans. En gemensam påverkan blir kraftfullare tillsammans än vad generellt sett den
enskilde kommunen kan åstadkomma.
FK fortsätter att vara en given remissinstans till framförallt Hav och Vattenmyndigheten men
även i vissa frågor från t ex Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Under 2018 har detta skett vid
elva tillfällen.
Genom nätverket FK får vi mer framgångsrikt kontakt med riksdagsledamöter samt tjänstemän
inom olika förvaltningar regionalt såväl nationellt.
FK har under 2018 påbörjat en aktivitet att kommunvis ihop med respektive kommun bjuda in
företagarna till kvällsmöte om de viktigaste frågorna för att kunna behålla och utveckla sitt
företagande.
FK har också påbörjat ett arbete att förbättra bilden av fiske och vattenbruk genom artiklar till
media på goda och hållbara exempel vilket det finns stöd för i nationella yrkesfiskestrategin.
Artiklarna samlas under www.fiskekommunerna.nu
Under året har FK varit en regional partner till Marint center i Simrishamn som verkar för en
mer nationell samverkan mellan kommuner/regioner i syfte att den kommunala rollen ska få
en ännu starkare röst i vissa gemensamma frågor inte minst för det kustnära fisket.
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Arbete i ledningsgruppen
Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2018 haft sex möten. Samtliga protokoll från
ledningsgruppens möten publiceras på www.fiskekommunerna.nu.
Under gångna året har FK utsett arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda uppgifter
och inte minst remissvar inför möten med LG.
Sammansättning och administration
Ledningsgruppens sammansättning (en politiker och tjänsteman) under verksamhetsåret och vid
årets utgång består av ledamöter från kommunerna Strömstad Hans Friberg och Anders Olsson,
Tanum Clas-Åke Sörkvist och Elisabeth Jonsson, Sotenäs Tomas Larsson och Göran Hahne, Lysekil
Anne Gunnäs och Bo Gustafsson, Tjörn Anders G Högmark och Anna Aldegren, Orust, Ronny
Svensson och Kerstin Gadde, Uddevalla Anders Brunberg och Evy Gahnström, Öckerö, Arne
Lernhag och Ronald Johansson, Göteborg Eva Ternegren och Lars Ekberg.
Representationen från Västra Götalandsregionen, VGR, har varit Jessica Hjerpe Olausson och Jan
Lindblom.
Ordförande under året har varit Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun.
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer som påverkar målgruppen för
FK:s syfte. Ett exempel på detta att det vid varje LG möte sker en avrapportering från varje
närvarande kommun om aktuella aktiviteter liksom en redovisning om nuläget med maritima
utvecklingsprojekt inom Leader Bohuskust och gränsbygd.
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft avtal med
Fyrbodals kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering,
arbetsgivaransvar för koordinator samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator
på 25% anställning har varit Krister Olsson. Den tidigare och mångårige koordinatorn Ulla Olsson
har anlitats som konsult för vissa frågor och uppgifter. För att genomföra delar i FK:s
kommunikationsstrategi har Jonas Nordigårds anlitas som konsult.
FK finansieras via ett treårigt projekt under åren 2018-2020. De nio kommunerna lägger vardera
20 000 kronor årligen och Västra Götalandsregionen lika mycket vilket innebär 360 000 kronor
per år.
Aktiviteter under året
Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat
kunskapsöverföringen. Medverkande under året har varit: Hav och Vattenmyndigheten, HaV,
Tillväxt Norra Bohuslän, Fyrbodals kommunalförbund, Landsbygdsnätverket och Jordbruksverket
(Främjandefrågor inom vattenbruk och yrkesfiske) samt representanter för
producentorganisationerna SFPO och HKPO.
Två möten har förlagts till andra platser än Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla. Dels ett
möte hos Öckerö Maritima Center på Öckerö samt Stadsjord som sysslar med fiskodlingen och
grönsaksodlingen (akvaponi) i Gamlestaden, Göteborg.
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Projektkoordinatorn tillsammans med kommunutvecklare och Kommunstyrelsens ordförande på
Orust genomförde möte den 29 november med yrkesfiskare, vattenbrukare och turismfiskare.
Likartade möten kommer att fortsätta under 2019.
Projektkoordinatorn har också medverkat inledningsvis till att Samförvaltningen i Norra Bohuslän
har beviljats ett projekt ”Hållbart fiske” (Finansierat av Havs och fiskerifonden) med aktiviteter
där bl a yrkesfiskare utbildar tjänstemän inom olika organisationer.
Under april var Fiskekommunerna värd för studiebesök från Jordbruksverket och
Landsbygdsnätverket som arbetar med främjandefrågor för fiske och vattenbruk. Besöket var på
Sotenäs symbioscenter och Kristinebergs marinbiologiska station.
Projektkoordinatorn har också deltagit i arbetsgrupp inom Maritima klustret i Västsverige samt
deltagit på möten med Samförvaltningen Norra Bohuslän.
Anders Olsson och Projektkoordinatorn deltog på Östersjökonferensen i Simrishamn den 15-16
nov 2018. Anders deltog i paneldebatt och höll föredrag om hållbart fiske inom Samförvaltningen
i Norra Bohuslän.
FK har under året gjort en första artikel i avsikt belysa våra marina näringar ur ett perspektiv som
ger en mer realistisk och positiv berättelse än den vanliga mediabilden. En Facebooksida har
också startats i avsikt att göra FK mer känt.
Remissvar och andra yttranden
Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit elva remissvar,
inspel och yttrande under året, se nedan.

Remiss från HaV, Dnr 2345-17: Remiss om föreskrifter som gäller befälhavares skyldigheter att
rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (FK:s yttrande 2018-04-16)
Remiss från HaV Dnr:2075-18: Yttrande gällande ändring av Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar (FK:s yttrande 2018-06-11)
Remiss från HaV Dnr: 3280-2018: Yttrande gällande mindre anpassningar inför år 2019 gällande
regelverket för de demersala fiskemöjligheterna (FK:s yttrande 2018-12-10)
Enkät från Jordbruksverket: Enkätsvar utifrån en swotanalys inför kommande Havs-och
fiskerifond 2021-2027. (FK:s yttrande 2018-12-20)
EU offentligt samråd: Öppen samordningsmetod för EU:s vattenbruk (FK:s svar 2018-06-28)
Regeringskansliet Dnr: N2018-03829-RTS: Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden (FK:s yttrande 2018-09-18)
Remiss från HaV Dnr: 2749-2018: Yttrande gällande förbud för visst trålfiske i Skagerrak och
Kattegatt under perioden 1 januari – 31 oktober, varje år (FK:s svar 2018-09-16)

Remiss från Västra Götalands län: Grön infrastruktur – regional handlingsplan för
Västra Götalands län (FK:s svar 2018-06-27)
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Samrådshandling från HaV Dnr: 396-18: förslag till Havsplan Västerhavet – samrådshandling
(FK:s svar 2018-09-16)
Näringsdepartementet Dnr: N2017/06580/FJR: Yttrande gällande Redovisning av
regeringsuppdrag om säljakt i Sveriges ekonomiska zon (FK:s svar 2018-10-21)
Remiss från HaV Dnr:2345-17: Yttrande gällande föreskrifter som gäller befälhavares
skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet (FK:s svar 2018-04-16)
Yttranden har publicerats på www.fiskekommunerna.nu

Ekonomisk redovisning
Under hela 2018 har Fiskekommunernas verksamhet finansierats av projektmedel. Det har varit
med 360 000 kronor totalt varav 180 000 kronor från VGR och resterande 180 000 kronor med
20 000 från vardera nio kommuner.
Samma finansiering gäller även för åren 2019 och 2020.
Utfallet av kostnaderna har under året följt budget med enbart mindre avvikelser. Den mindre
avvikelsen förs över till 2019 års verksamhet inom pågående projekt.
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Clas-Åke Sörkvist
Ordförande Fiskekommunerna

……………………………
Krister Olsson
Projektkoordinator Fiskekommunerna
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