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1. Bakgrund och initiativ
1995 samlades kommunerna längs Bohuskusten för att diskutera ett stärkt samarbete i
regionen rörande fiskenäringsfrågor och samtidigt höja fiskenäringens betydelse inom den
kommunala planeringen. Detta resulterade i att Fiskekommunerna bildades. Sju mer eller
mindre fiskeberoende kommuner längs Bohuskusten samt Västra Götalandsregionen,
startade ett samarbete kring frågor som är kopplade till fiskenäring. Under 2013 bjöds
samtliga kustkommuner längs Bohuskusten bjudits in till samarbetet. Under årens lopp har
ett nätverk med kompetens kring fiskenäringsfrågor byggts upp och skapat ett forum som
kan agera utifrån ett gemensamhetsperspektiv i viktiga frågor och med gemensamma
uttalanden.
Fiskekommunernas verksamhet har växlat genom åren och har bland annat handlat om:
• nätverksbyggande mellan fiskerinäring och offentliga myndigheter, både lokalt och
regionalt
•

agerat remissinstans i viktiga frågor som rör fiskets förutsättningar

•

arrangerat seminarium och informationsträffar

•

deltagit på nationella och internationella mässor/konferenser

•

arrangerat och/eller deltagit i olika studieresor, bl.a. till Shetlandsöarna, Kanada,
Finland, Holland/Belgien, Storbritannien, Skottland, Norge, Danmark, Hebriderna,
Italien och Spanien

•

informationsspridning genom ex. informationsmaterial, hemsida, möten och
seminarier

•

verkat för en ökad samverkan mellan fiskerinäringen och övrig näring i syfte att nå
ökad lönsamhet inom näringen

•

stöttat näringen när det gäller information kring exempelvis investeringsstöd

•

stöttat och medverkat till att flera projektinitiativ gått från idé till förstudie, projekt
startats eller att studier genomförts, exempelvis:
§

Kvalitetskräftan,

§

Samförvaltningsinitiativet norra Bohuslän,

§

Svenska o Norska Musslor till Europa,

§

Yrkesfisket möter besöksnäringen,

§

Planering av vattenbruket på västkusten

§

Fiskeområde Bohuslän,

§

Olika utbildningsinsatser,

§

Förstudie kring en gemensam logistikcentral.

§

Musselprojekt

§

Studier av olika slag
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2. Vision/Syfte/mål
Vision
Fiskekommunerna skall fungera som ett kommunalt o regionalt nätverk för fiskenäringsfrågor
i vår region. Det innebär att:
• Fiskekommunerna skall fungera som remissinstans regionalt och nationellt
• Fiskekommunerna skall ha till uppdrag att lyfta idéer, tankar och frågor kring
fiskerinäringen som förtjänar att belysas och diskuteras.
• Fiskekommunerna skall kunna bidra med kunskap och erfarenheter för att stödja nya
initiativ som är till gagn för fiskrelaterade verksamheter i vår region i samverkan med
initiativtagare och olika intressenter till fiskenäringen samt i samarbete med Fiskeområde
Bohuslän.
Mål
Fiskekommunerna är ett nätverk för fiskenäringsfrågor, mellan kommunerna i
Bohuslän samt Västra Götalandsregionen och skall medverka till en positiv utveckling av
fiskerirelaterade verksamheter.
Syfte
Syftet med Fiskekommunerna är att genom samverkan med berörda intressenter skapa en
bärkraftig utveckling av fiskerinäringen i vårt område. Fiskekommunerna
skall även fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling av nya alternativa
verksamhetsområden.

3. Medlemmar
Fiskekommunerna har under 2014 haft följande medlemmar:
• Strömstads kommun
• Tanums kommun
• Sotenäs kommun
• Lysekils kommun
• Orust kommun
• Tjörns kommun
• Öckerös kommun
• Göteborgs kommun
• Västra Götalandsregionen
Dessutom har följande kommuner bjudits in och fått information.
• Stenungssunds kommun
• Uddevalla kommun
Även Kungälvs kommun är inbjuden att delta i samarbetet men har inte deltagit.
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4. Ledningsgrupp
Den löpande verksamheten styrts av ledningsgruppen som utsetts av medlemmarna:
Organisation
Ledamöter
Strömstads kommun

Ander Olsson, vice ordförande
Helena Raunegger

Tanums kommun

Clas-Åke Sörkvist , vice ordförande

Sotenäs kommun

Mats Abrahamsson
Jörgen Samuelsson

Lysekils kommun

Mats Carlsson,
Kristina von Schenk

Orust kommun

Lars-Åke Gustavsson
Sven Pettersson

Tjörns kommun

Anders G Högmark
Helena Evensen

Öckerö kommun

Arne Lernhag,
Ingvar TH Karlsson
Katarina Stensryd

Göteborgs kommun

Kia Andreasson

Västra Götalandsregionen

Anders Fast
Anders Carlberg

Inbjudna kommuner/fått information
Uddevalla kommun

Henrik Sundström/Ingemar Samuelsson

Stenungsund

Kent Sylvan

Dessutom är Kungälv inbjuden men har inte
deltagit under 2013

Anders Holmensköld

5. Administration
I samband med att Fiskeområde Bohuslän bildades 2009, har Fiskekommunerna (från 1 april
2010) finansierat genom projektmedel från Fiskeområde norra och södra Bohuslän. Lysekils
kommun är projektägare.
Ulla Olsson har arbetat som sekreterare och koordinator för Fiskekommunerna motsvarande
en 30-procentig tjänst. Uppdragen har under 2014 inneburit:
Namn

Uppdrag

Ulla Olsson

Sekreterare för ledningsgruppen,
koordinator och ekonomiansvarig
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6. Möten
Ledningsgruppen för Fiskekommunerna har under 2014 haft 5 möten.
Plats
Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla

Datum
2014-03-23

Ant. deltagare
6

Kvinnor
1

Män
5

Hav- och Vattenmyndigheten, Göteborg

2014-05-27

5

1

4

Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla

2014-08-22

8

1

7

Fyrbodals kommunalförbund, Uddevalla

2014-11-21

6

1

5

Fars Hatt, Kungälv

2014-12-19

7

1

6

7. Föredragningar
Nya Gemensamma Fiskeripolitiken
Fiskekommunernas ledningsgruppsmöte i maj genomfördes på Hav- och Vattenmyndigheten
i Göteborg. Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning, informerade om den
nya gemensamma fiskeripolitiken som började gälla från årsskiftet 2013/2014. Här finns
särskilt tre centrala målsättningar som kommer att påverka fiskets framtid:
1. MSY-mål: maximal hållbar avkastning/uttag över tid per art
2. Miljöhänsyn: Kvoter fastställs utifrån MSY-målen. Detta är numera inskrivet i lagen
vilket innebär att kvoterna på ett tydligare sätt skall sättas på grundval av hållbara
nivåer.
3. Landningsskyldighet: krav om att landa all fisk, även undermålig fisk vilket avräknas
kvoten.
Hur påverkar landningsskyldigheten yrkesfisket
Karin Kataria från Hav- och vattenmyndigheten beskrev förutsättningar och regelverk för
landningsskyldighetens införande i det pelagiska fisket vid årsskiftet 2015.
Reglerna är ännu inte helt klara. Landningsskyldighet för det demersala fisket i Västerhavet
skall införas vid årsskiftet 2016. Karin avslutade med att lyfta några viktiga frågeställningar
som måste besvaras inför införande av landningsskyldighet i det demersala fisket:
• Regler för att förhindra en alltför stor ägarkoncentration
• Vem får handla med vem
• Ta till vara det småskaliga fiskets intressen
• Kustkvot? Hur definiera?
• Rättvis och objektiv fördelning av fiskemöjligheter - fördelningsprinciper
Strategi för yrkesfisket
Magnus Andersson Jordbruksverket beskrev bakgrunden och tidsplanen för framtagning av
en strategi för yrkesfisket samt hur arbetet är planerat att läggas upp. I utvecklingsstrategin
ska fiskerinäringens och konsumenternas mål identifieras(exempelvis avseende miljö,
ekonomi, produktion, distribution, sysselsättning och kunskap). Strategin skall samla
intressenternas frågeställningar (fiskenäringens och konsumenternas) och stödja
Jordbruksverkets främjandearbete. Västra Götalandsregionen och Fiskekommunerna inbjuds
att delta i strategiarbetet.
Fiskeresursen – hur kan den fördelas
Erland Lundqvist redogjorde för bakgrund och genomförande av projektet Fiskeresursen hur
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kan den fördelas samt vilka rapporter som ligger till grund för projektets resultat.
Projektets slutsatser i korthet;
• det krävs tydliga politiska vägval för att säkerställa en kustnära fiskeflotta.
• definitionen av kustfisket måste ”anpassas” till västkustens förutsättningar
• en lokalt/regionalt baserad förvaltning lyfts fram som en möjlig modell och projektet
ställer här frågan om det finns strukturer för lokal/regional förvalting idag som kan
användas och utvecklas. Vi har flera goda exempel; Hjälmarmodellen,
Gullmarsräkan, Samförvaltningen i norra Bohuslän osv.

8. Verksamhet/projekt
Remissyttranden och andra skrivelser
Fiskekommunerna har under året svarat på en remiss avseende
• Utvidgning av strandskyddsområden på Västkusten.:
Vidare har Fiskekommunerna kommenterat olika förslag och ställningstagenden löpande, i
samband med olika dialogmöten, workshops osv. både muntligen och skriftligen.
Hemsidan www.fiskekommunerna.se. Här finns bland annat information om
Fiskekommunerna, studier, projekt m.m.
Nätverkande
En viktig del av Fiskekommunernas verksamhet är att aktivt arbeta för att stärka dialogen
mellan yrkesfiskare, forskare och myndigheter. Detta sker genom samordnade möten,
studiebesök eller andra nätverksbyggande kontakter. Målet är att nå en ökad förståelse för
olika parters åsikter, mål och förutsättningar.
Yrkesfiskets framtid
Fiskekommunerna stödjer utvecklingen av ett effektivt yrkesfiske med god lönsamhet men
vill samtidigt värna det kustnära yrkesfisket som har sin förankring i våra kustsamhällen. Det
kustnära fisket bidrar till kustsamhällets livskvalitet och attraktionskraft, både för tillresta och
boende och har stor betydelse för den viktiga turistnäringen, samtidigt som kustfisket
levererar lokalt producerade varor av hög kvalitet.
Nya gemensamma fiskeripolitiken samt ett nytt fiskeprogram för 2013-2020 kommer att
innebära förändringar för yrkesfisket och förhoppningsvis även möjligheter. Utformningen av
hur fiskeresursen skall fördelas kommer att få en avgörande roll, särskilt för kustfisket och
därmed även för kustsamhället. Samverkan och dialog har under året varit särskilt viktiga
aktiviteter/verktyg, i syfte att säkerställa yrkesfiskets möjligheter för framtiden, där yrkesfisket
kan bedrivas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Möjlighet till diversifiering eller att kunna
prova idéer genom olika utvecklingsprojekt blir viktiga förutsättningar för att kustfisket skall
kunna möta framtidens utmaningar. Detta arbete vill Fiskekommunerna stödja och
säkerställa.
Vattenbruk.
Vattenbruket är ett utpekat tillväxtområde både på EU-nivå genom Blue Growth och på
regional nivå i Västra Götalandsregionens maritima strategi men även på lokal nivå i
kommunernas maritima strategier och arbetet med de Blå Översiktsplanerna.
På nationell nivå tar Jordbruksverket fram en handlingsplan för vattenbrukets utveckling. Det
pågår även flera olika projekt och aktiviteter inom Fiskekommunernas område i syfte att
stödja vattenbrukets utveckling på västkusten. Vattenbrukscentrum Väst samordnar
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forskningsaktiviteterna inom Västra Götaland. Fiskekommunerna stödjer och följer med
intresse denna utveckling.
Beredningsindustrin
En övervägande del av Sveriges beredningsindustrier av marina råvaror är verksamma inom
Fiskekommunernas område och vi ser även en positiv utveckling för mindre
beredningsverksamheter. Beredningsindustrin har stor betydelse för sysselsättningen inom
vårt område och industrins förutsättningar och utvecklingsmöjligheter är därför viktiga för
Fiskekommunerna.
Fisketurism
Fisk, skaldjur, kust och hav har stor betydelse för Fiskekommunernas identitet och
attraktionskraft både för tillresta och boende. Fiskekommunerna vill se en hållbar utveckling
av upplevelseföretag och smakuppleveler som tillsammans med ett livskraftigt yrkesfiske och
vattenbruk kan bidra till att stärka kommunernas och kustsamhällenas attraktivitet, livskvalitet
genom att bidra till sysselsättning.
Planering av havet.
För att långsiktigt stärka företag verksamma inom maritima livsmedel får planering av havet
och havsmiljöfrågorna en allt större betydelse. Anspråken på havet ökar ständigt och
planeringen av havet skall syfta till att stödja och underlätta hållbara etableringar och
verksamheter som exempelvis ett växande vattenbruk kan innebära. Fiskekommunerna följer
olika myndigheters och kommunernas arbeten inom havsplanering.
Havsmiljön
Havsmiljöfrågorna kommer att få en ökad betydelse för Fiskekommunernas område i
samband med Vattendirektivens genomförande. Detta innebär kunskapsbehov och
samordning bland annat kring effekter av hur olika åtgärdsförslag inverkar på andra
nationella mål och utvecklingsarbeten. Fiskekommunerna deltar och följer arbetet.
Följande aktiviteter och projekt har Fiskekommunerna stöttat och tagit del av
under 2014:
Samförvaltning norra Bohuslän.
Fiskekommunerna har på olika sätt samverkat med Samförvaltningen i norra Bohuslän. Det
har bland annat skett genom samverkan vid olika evenemang, workshops osv.
Fiskekommunerna har även följt och deltagit i olika projekt som drivs genom
Samförvaltningens plattform – exempelvis projekt om fisk- och skaldjursodling samt om hur
Fiskeresursen skall fördelas
Seminarium om Fiskets betydelse för kustkommunerna
Fiskekommunerna genomförde under året ett seminarium där bland annat
landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltog. Syftet var att beskriva och lyfta fram yrkesfiskets
betydelse för kustkommunerna. Tre rapporter trycktes upp i syfte att stärka och underbygga
näringen betydelse för kustkommunerna.
Fiskekommunerna överlämnade i samband med seminariet, en anhållan om att
Fiskekommunerna skall fungera som remissinstans samt delta i dialogen kring yrkesfisket
och fiskenäringens förutsättningar på lång sikt. Detta är särskilt viktigt i samband
genomförandet av nya gemensamma fiskeripolitiken och dess förslag till regleringar, vilka
kan komma att innebär stora förändringar för, kanske främst, kustfisket. Eskil Erlandsson
ställde sig positiv till denna anhållan.
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Fiskeområde norra och södra Bohuslän.
Fiskekommunerna har under 2014 stöttat arbetet inom de två fiskeområden i Bohuslän på
olika sätt men även deltagit i Leader Ranrike och Terra et Mares arbete inför kommande
strukturprogram.
Samförvaltning som modell för att utveckla vattenbruket.
Fiskekommunerna samverkar med Samförvaltning för vattenbrukets utveckling exempelvis
genom nätverksmöten, gemensamma utvecklingsfrågor mellan yrkesfisket och vattenbruket
(t.ex. rening, levandeförvaring), studiebesök osv
Fiskeresursen hur skall den fördelas
Fiskekommunerna har deltagit i projektets arbete exempelvis genom att medverka till
kontakter och möte med andra regionala intressenter och nätverk. Projektets resultat har
bland annat presenterats på Fiskekommunernas möte men även spridits till myndigheter och
olika intressenter inom nätverket.
Planering för vattenbrukets utveckling
Projektet genomfördes i de fyra nordbohuslänska kommunerna och resulterade bland annat i
olika GIS-skikt som redovisar möjliga odlingsplatser för alger, tvåskaliga blötdjur men även
till viss del möjliga platser för fiskodlingar. Projektet har även tagit fram manualer för
tillståndsprocessen avseende fiskodling resp. mussel- och sotronodling. Fiskekommunerna
har följt arbete och medverkat till spridning av projektets resultat i syfte att stödja
vattenbrukets utveckling.
Övriga aktiviteter
Vattenbrukscentrum Väst
Antalet entreprenörer som vill etablera fiskodling på västkusten ökar. Vattenbrukscentrum
Väst verksamhet syftar bland annat till att samordna kunskap kring vattenbruk men även att
kunna ge vetenskaplig rådgivning till vattenbruksföretag. Fiskekommunerna deltar i
Vattenbrukscentrum Västs arbetsgrupp och har även stöttat framtagningen av en studie av
möjliga odlingstekniker som kan passa för svenska förhållanden.
Seminarium, konferenser och informationsmöten
Fiskekommunerna har deltagit i flera seminarier och konferenser under året vilka anordnats
av olika parter inom Fiskekommunernas nätverk som exempelvis; seminarium om
kommande EU och fiskeprogram, work-shops om vattenbruket och om havsplanering,
informationsmöten om kommande Leader/Fiskeområden osv. Fiskekommunerna har även
deltagit i olika myndigheters informationsmöten om handlingsplan för vattenbruk, nationell
maritim strategi, strategi för yrkesfisket osv.
Maritima Kluster
Fiskekommunerna deltar i Västra Götalandsregionens klustersamarbete; avseende Maritima
livsmedel och har deltagit på flera av klustrets work-shops samt på Swedish maritime day.
Nätverkande
Nätverkandet är en stor del av Fiskekommunernas verksamhet. Dialog och erfarenhetsutbyte
sker ständigt med olika intressenter kopplade till fiskenäringen (förutom de som nämnts
ovan). Under året har Fiskekommunerna fört en dialog med bland annat; Hav och
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet, Länsstyrelser,
Livsmedelsverket, Fiskeområde Bohuslän, Leader, Fiskbranschens Riksförbund, Sveriges
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Vattenbrukares riksförbund, Näringens Producentorganisationer, Sveriges Fiskares
Riksförbund, Västsvenska Turistrådet, Lokalproducerat i Väst, Hushållningssällskapet m.fl.
Rådgivning
Fiskekommunerna får ofta förfrågningar kring olika utvecklingsfrågor från hela fiskenäringen.
Det kan handla om projektstöd eller investeringsstöd. Fiskekommunerna kan, tillsammans
med övriga aktörer i det stora närverk som Fiskekommunerna är en del av, hjälpa till och
stödja utveckling och diversifiering av de maritima näringarna.

9. Ekonomi
Fiskekommunerna finansieras med medel från Fiskeområde norra respektive södra
Bohuslän.
Underskrifter
Uddevalla 24/3 2015

Uddevalla

Anders Olsson
………………………….
Anders Olsson

Ulla Olsson
…………………………….
Ulla Olsson
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24/3 2015

