Protokoll nr 1, 2021, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Genomfördes helt på distans via Teams
2021-02-05 kl. 08.30 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Ingela Skärström Strömstad, Elisabeth Jonsson,
Liselotte Fröjd Tanum, Bo Gustafsson, Lysekil, Anders Brunberg
Uddevalla, Ronny Svensson, Anders Arnell t o m §11 Orust, Anna
Aldegren, Anders G Högmark lämnar mötet under §13, Tjörn, Ronald
Johansson Öckerö, Madeleine Johansson, Roland Norlén Göteborg,
Jessica Hjerpe Olausson, Västra Götalandsregionen, samt Krister
Olsson.
Malin Skog, Annelie Rosell och Anton Paulrud deltog under §5.

Mötet öppnas

§1
Ordförande Lars Tysklind hälsade alla välkomna samt förklarade mötet
öppnat.

Val av justerare

§2
Bo Gustafsson utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2020-12-07.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Information från SPF PO
§5
SPF, Swedish Pelagic Federation Producentorganisation, har 35
medlemmar varav 10 tal från Östersjön. SPF hanterar ca 650 byten av
av fiskerättigheter mellan fiskeföretagen som sedan HaV verkställer
myndighetsmässigt. Blåvitling är en fisk som ofta säljs mot sill och
makrill.
Det pelagiska fiskebåtarnas underhåll är på cirka 300 milljoner vilket
sker I Skagen som har båtvarv som kan hantera detta behov.
Tre yrkesfiskare har startat en försöksverksamhet i att tillverka
sillburgare vilket mottagits väl hittills.
Utmaningar idag för SPF:s medlemmar:
•
•
o
•

Tillgång till fiskevatten
Förbättra bilden av fisket
Att fartygen kan ligga, landa, underhålla – hamnar och
företagsklimat
Främja upphandling av svensk fisk till offentliga kök.

Skarpsill från Östersjön är inte en marknad för Sverige.
I Sverige kan vi inte idag fillitera småfisk.
Brexit blir en stor osäkerhet om 5,5 år. Idag pågår förhandlingar mellan
Sverige och Norge som just nu står stilla.
Länder som Danmark och Polen har använt sina EHFF-medel till att
förbättra sin infrastruktur och förutsättningar för beredningsindustrin.
Ordförande tackade för en mycket värdefull information.
Uppföljning av §5
§6
Efter diskussion beslöts
Att Krister får i uppdrag att följa mer ingående vad som kan göras mer
när det gäller landningshamnar, sillburgare, upphandling av sjömat till
offentliga kök.
Ekonomiskt utfall
§7
Det pågående treåriga projektet som finansierar Fiskekommunerna
avslutades den 31 december 2020. Det blev ett överskott på 48 645
kronor för hela projektperioden.
Beslut

Beslöts
Att kommunernas andel av ej nyttjade medel överförs till
nuvarande projekt för åren 2021-2023.
Att godkänna den ekonomiska rapporten.

Förhandsvisning ny film
§8
Film visades om goda exempel på fiske och vattenbruk. En justering
ska göras av en kommunlogga samt justering av begrepp om
yrkesfiske.
Förslag till publicering är Youtube via Fyrbodals kommunalförbunds
konto, vårt egen facebooksida publicerar en kortfilm på ca 17 sek samt
hänvisning till hemsidan, skickas till kommunernas
kommunikationsansvariga, till ledningsgruppen samt att länken finns i
våra dokument och presentationer.

Beslut

Beslöts
Att i övrigt godkänna filmen.

Remissvar till …”förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet”
§9
Fanns ett utskickat förslag som bearbetats tidigare via utsedd
arbetsgrupp. En mening i bilagan borttages.
Beslut

Beslöts
Att skicka in förslaget som vårt remissvar till Havs och
Vattenmyndigheten.

Verksamhetsberättelse för 2020
§10
Ett förslag till verksamhetsberättelse var utskickat inför mötet.
Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till Verksamhetsberättelse 2020
Att skicka den till kommunernas diarium och respektive personer
i ledningsgruppen för kännedom

Verksamhetsplan för 2021
§11
Ett förslag till verksamhetsplan var utskickat inför mötet.
Beslut

Beslöts
Att mindre justeringar godkänna förslaget verksamhetsplan 2021
Att justera kommunikationsplanen som antas vid nästa möte

Information från nybildat branschråd inom vattenbruk
§12
Ingela Skärström informerade kort om det nybildade branschrådet
inom vattenbruket. Mer info kommer vid senare möte och under tiden
finns mer att läsa om branschrådet på: www.vattenbrukochsjomat.se
Nytt från kommunerna
§13
Öckerö: En fiskare från kommunen har slutat med fiske p g a alla
svårigheter inom fiskebranschen. De kommande reglerna för det
demersala fisket blir avgörande för framiden.
En ny algodling I kommunen har växt bättre än förväntat och
avsättningen ser mycket positivt ut.
Tjörn: Finns stora förväntningar kring två familjers satsningar på
Ängholmen. Ett bra djup vid hamnen och ett stort reningsverk.
Orust: En fördjupad översiktsplanering på gång i kommunen med
tydlig koppling till näringslivet. Kommunen har fortgående samtal med
Sweden Pelagic och dess framtid. Sker en utbyggnad av hamnen i
Tuvesvik där också sker en samverkan mellan fiskeföretag.
Göteborg: Kommunala företaget HIGAB tar tagit fram tre alternativ, till
framtida utvecklingen av Fiskhamnen i Göteborg. Planprocessen pågår
när det gäller Fiskebäck.
Uddevalla: Ett ökat medvetande om att “Rädda” Byfjordens liv sker
kontinuerligt med olika åtgärder bl a förstudier att öka syresättningen i
fjorden.
Lysekil: En positiv satsning där ett fiskeföretag utökar med en båt.
Tanum: Projekt pågår med att plocka upp spökgarn och tinor.
Strömstad: Ett företag utvecklar med algodling vilket även sker I
Tanums kommun. Företaget Ostrea sätter ut “små ostron” för tillväxt. I
Kålvik planeras det för en ny, landbaserad laxodling.
Tyvärr ökade halter av bakterier I vattnet som inte är bra för
vattenbruket. Samförvaltningen norra Bohuslän arbetar vidare med sitt
nätverk.
VGR: Forskningspropositionen om hav och vatten är på gång. Formas
kommer till våren med en utlysning om ”Systemdemonstrationer” med
avsikt att ta ett helhetsbegrepp på ett problemområde som kan stämma
väl överens med uppkomna situationen på Ellös med Sweden Pelagics
verksamhet.
Nationell strategi på gång om biomarina näringar inkluderande marina
verksamheter.
För verksamheten på Kristinebergs Center diskuteras en ny juridisk
form.

Företaget Ramböll är upphandlad med syftet misnka plasten samt få
upp plast från havet för vidareförädling.

Uppföljning av pågående aktiviteter
§14
a/ Jordbruksverkets, SJV, Regeringsuppdrag om förenkling av
regelverket kring vattenbruket.
Anne meddelade inför mötet om uppföljande kontakt med
Regeringskansliet angående nuläget med verkställighet av
förenklingsarbetet inom vattenbruket. Tyvärr ännu inte något konkret
från deras sida.
Det behövs fler påstötningar och gärna direkt till Regeringskansliet.
Frågan återkommer till kommande mote.

b/ Förslag till seminarium hösten/vintern -20/-21
Ännu inget svar från HaV för medverkan i ett planeringsmöte. Frågan
återkommer till nästa möte.

c/ Sweden Pelagic AB, Ellös.
”Lilla gruppen” är en grupp på fyra personer inklusive Krister, som
träffas via distansmöte för att hitta lösningar på de utmaningar som i
huvudsak är:
Rening av processvattnet efter 2021, utbyggnad av hamnen samt
tillgång till sill.

d/ Innovatum och Biomarin samverkansplattform
Fortsatt osäkerhet kring att täcka upp för finansieringsandelen som
uteblev från Jordbruksverket. Troligen söks motsvarande medel från
Tillväxtverket.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationerna under punkt ”Uppföljning av
pågående aktiviteter” § 14.

Rapporter och kommande aktiviteter
§15
a/ Den nya nationella strategin för fiske och vattenbruk är lämnad till
Regeringskansliet för beslut. Nu tas det fram handlingsplaner som ska
vara färdiga till den 31 maj. FK kommer att bli en remissinstans.
b/ Projektet Sveriges Fiskekommuner pågår enligt planeringen.
c / Övriga rapporter
Västerhavsveckan planeras inför för 2021 den 7-15 augusti.
Till kommande möte i april behöver ett konkret förslag finnas
för Ledningsgruppen att ta ställning till för en eventuell aktivitet
som FK medverkar i.
Beslut

Beslöts
Att godkänna informationerna under punkt ”Rapporter och
kommande aktiviteter” § 15.

Val av ordf och vice ordf inför framtiden
§16
Punkten diskuterades.
Beslut

Beslöts
Att till nästa möte ha ett förslag till förtydligande rutiner av
ordförandevalen.

Kommande möten 2021
§17
Följande fredagar under 2021:
16 april - Teams
11 juni – förhoppningsvis studiebesök
10 september - förhoppningsvis studiebesök
22 oktober studiebesök Kompetenscentrum, Öckerö
10 december – Möte med HaV

Vad kommunicerar vi från mötet
§18
Från detta möte är inget nytt att kommunicera. Informerades att
Torslanda Tidningar är på gång med flera artiklar om fiske och
vattenbruk.

Mötet avslutas

§19
Då inga övriga frågor förelåg tackade Ordförande för visat intresse och
avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Bo Gustafsson, justerare

