Verksamhetsberättelse 2020-01-01—2020-12-31
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2020 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 fiske och vattenbruk. En gemensam påverkan blir starkare tillsammans än vad den
enskilde kommunen kan åstadkomma. För att ytterligare bevaka intresseområdena deltar FK i ett
projekt för ökat samarbete med andra kustkommuner runt Sveriges kust.
Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens inom
fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, myndigheter som
Havs och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika förvaltningar regionalt
såväl nationellt.
FK är en etablerad remissinstans främst till Havs och Vattenmyndigheten men även andra
myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Under
2020 har detta skett vid åtta tillfällen. Pressinformation från remissvaren har resulterat i sex olika
tidningsartiklar.
För att förbättra bilden av fiske och vattenbruk producerades en film de sista dagarna på året som
visar på goda exempel på många verksamheter inom vårt område. Filmen och annan verksamhet
finns på www.fiskekommunerna.nu.
FK har organiserat informationsmöte inför landbaserad laxodling i Sotenäs med deltagande från
Jordbruksverket och Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, inklusive deras GD med flera.
FK har också tagit initiativ till två möten kring Sweden Pelagics verksamhet och utveckling i Ellös
med deltagare från Länsstyrelsen, Regionen, Chalmers, Orust kommun och företaget.
Under året har FK deltagit i flera dialogmöten med Jordbruksverket och HaV inför både det nya
Havs - och Fiskeriprogrammet samt nya gemensamma nationella strategin för fiske och vattenbruk.
FK medarrangerade en aktivitet inom Västerhavsveckan med temat ”Vad äter skarven?”
Slutligen har FK bevakat och aktivt samordnat åsikter avseendet Regeringens uppdrag till
Jordbruksverket om förenklingsregler för vattenbruket i Sverige.
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Arbete i ledningsgruppen
Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2020 haft sex möten. Samtliga protokoll från
ledningsgruppens möten publiceras på www.fiskekommunerna.se.
Under gångna året har FK utsett arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda uppgifter
inklusive remissvar inför möten med LG.
Sammansättning och administration
Ledningsgruppens sammansättning (en politiker och en tjänsteman/organisation) under
verksamhetsåret har varit från Strömstad Lars Tysklind, Tanum Liselotte Fröjd och Elisabeth Jonsson,
Sotenäs Göran Hahne och Tomas Larsson samt Micael Gustafsson, Lysekil Bo Gustafsson och Anne
Gunnäs, Tjörn Anders G Högmark och Anna Aldegren, Orust, Anders Arnell och Ronny Svensson,
Uddevalla Christer Hasslebäck och Anders Brunberg, Öckerö Jan Utbult och Ronald Johansson,
Göteborg Roland Norlen och Per Österström samt Madeleine Johansson.
Från Västra Götalandsregionen, VGR, Carin Ramneskär och Jessica Hjerpe Olausson.
Ordförande under året har varit Lars Tysklind med Roland Norlen som vice ordförande.
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer som påverkar målgruppen i 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
koordinatortjänsten samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator på 25% anställning
har varit Krister Olsson. Kommunikatören Maria Holmkvist, GU, svarar för Maritima klustrets
kommunikation där det ingår motsvarande 10% tjänst strategisk kommunikation för FK.
Konsulttjänster för vissa underlag till remissvar har köpts in från två olika företag. Tjänster har också
köpts in för uppdateringar på hemsidan och andra likartade uppgifter.
FK har finansierats 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.
Under 2020 har beslutats om ett nytt treårigt projekt med helt likartad finansiering.
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 med fyra
tjänstemän inklusive GD, ordf för producentorganisationen SFPO, ordf för Fiskbranschens
Riksförbund, information från Sotenäs kommun om planeringen av Europas största landbaserade
laxodling, ordf för Leader Bohuskust och gränsbygd samt Leader södra Bohuslän.
Projektkoordinatorn har deltagit inom Maritima klustret, Samförvaltningen Norra Bohuslän, deltagit
vid Östersjökonferensen i Simrishamn i november, Länsstyrelsens seminarium om mat i febr och
ingår i projektledningen ”Sveriges Fiskekommuner” där Simrishamns kommun är projektägare.
Corona pandemin har påverkat även FK:s arbete vilket innebär att det inte blivit några studiebesök i
samband med Ledningsgruppens möten eller kommunvisa möten med lokala företagare. En inbjudan
till Landsbygdsministern att besöka verksamheter i Bohuslän ställdes in pga Corona.

Fiskekommunerna c/o Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla
www.fiskekommunerna.nu

Remissvar och andra yttranden
Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit åtta remissvar,
inklusive en skrivelse under året enligt nedan:
Remiss från HaV, Dnr 1356-20: Information om Havs- och vattenmyndighetens arbete med att föreslå
åtgärder, utöver sådana som är fiskerelaterade, för att skydda bestånden av torsk

Remiss från HaV, Dnr 01375-2020: Mål och fördelning av demersala fiskemöjligheter
1:a remissomgång från Jordbruksverket: Strategi för svenskt fiske och vattenbruk – friska ekosystem
och hållbara näringar
Remiss från Jordbruksverket: Strategi för svenskt fiske och vattenbruk – friska ekosystem och hållbara
näringar Strategi för svenskt fiske och vattenbruk 2021-2026 – friska ekosystem och hållbart nyttjande

Remiss från Tjörn och Orust: Fördjupad översiktsplan för havet i Tjörns och Orust kommuner
Remiss Västra Götalands Regionen: Remiss - Regional Utvecklings Strategi 2021-2030
diarienummer RS 2018–0544

Inspel Sweden Food Arena: Inspel på Sweden Food Arens kommande Innovations & forskningsagenda
Länsstyrelsen Västra Götalands län Dnr: 511-46429-2018: Strategi för skydd och förvaltning av
marina miljöer och arter i Västerhavet (FK:s yttrande 2019-04-30)
Skrivelse till Landsbygdsminister och Generaldirektör för Statens Jordbruksverk angående
”Uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin kartlägga och utreda förutsättningarna för en
förenklad prövning av vattenbruksverksamheter” (SJV diarie 3.3.17-12286/2018).

Ekonomisk redovisning
Under hela 2020 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. År 2020 är sista året och därmed slutredovisas ekonomin för de tre åren i
februari 2021.
Utfallet av kostnaderna har under åren 2018 till 2020 har ackumulerats under de tre åren. Ekonomisk
redovisning med rekvisition till VGR har skett varje halvår. Utfallet har följt budget med mindre
avvikelser.

……………………….
Lars Tysklind
Ordförande Fiskekommunerna

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