Verksamhetsberättelse
2015-01-01—2015-12-31

Nätverket Fiskekommunerna har under 2015 verkat i enlighet med syftet såsom angivet i
ansökan om stöd Regionutvecklingsnämnden: ”Syftet med Fiskekommunerna är att genom
samverkan med berörda intressenter skapa en bärkraftig utveckling av maritima fiskerelaterade
näringar med inrikting på yrkesfisket, beredningsindustrin, vattenbruket och maritim turism, i
vårt område. Fiskekommunerna skall även fungera som en positiv drivkraft till stöd för utveckling
av nya alternativa verksamhetsområden.”

Arbete i ledningsgruppen
Fiskekommunernas ledningsgrupp har under 2015 haft sju möten. Mötena har fokuserat frågor
som aktualiserats av ledningsgruppen samt av fiskenäringen. Den pågående omläggningen av
svensk fiskeripolitik, med anledning av EU:s nya fiskeripolitik, har stått i fokus under året.
Representanter för ledningsgruppen har vid flera tillfällen deltagit i informationsmöten vid Havsoch vattenmyndigheten samt vid Jordbruksverket. Fiskekommunerna har också varit
representerade i styrgruppen för Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet. Fokus för
årets insatser har dock legat på frågor rörande yrkesfiske snarare än vattenbruk.
En ny logotyp samt ny webbplats togs fram våren 2015 i syfte att stärka bilden av nätverket som
samarbetspart och viktig aktör i frågor som rör fiske och vattenbruk. Samtliga protokoll från
ledningsgruppens arbete har publicerats på www.fiskekommunerna.nu
En arbetsgrupp för nätverkets framtida samarbete bildades under året. Gruppen har haft tre
möten under ledning av ordföranden Clas-Åke Sörkvist. Slutsatsen är att den informella struktur
som nätverket nu har bör bestå även under 2016, ett förslag som ledningsgruppen ställt sig
bakom.
Sammansättning och administration
Ledningsgruppen har 2015 bestått av ledamöter från kommunerna Strömstad, Erland Lundqvist
och Anders Olsson, Tanum Clas-Åke Sörkvist, Sotenäs Tomas Larsson och Mats Abrahamsson,
Lysekil, Anne Gunnäs och Thomas Falk, Tjörn, Anders G Högmark och Helene Ivensen, Orust,
Sven Pettersson och Kerstin Gadde, Uddevalla, Ingemar Samuelsson och Evy Gahnström, Öckerö,
arne Lernhag och Ingvar TH Karlsson, Göteborg, Derya Tumayer samt från Västra
Götalandsregionen, Jessica Hjerpe Olausson och Pontus Båth. Ordförande har varit Clas-Åke
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Sörkvist, Tanums kommun. En överenskommelse med Fyrbodals kommunalförbund träffades
under våren gällande administration av nätverkets arbete samt anställning av koordinator. Den
mångåriga koordinatorn Ulla Olsson lämnade i april sin post vidare till Maria Kvarnbäck.

Verksamhet
Samverkan och kunskapsöverföring
Nätverkets koordinator har haft som uppgift att delge information från pågående nationella och
regionala processer av betydelse för fiskenäringen. Inbjudna gäster har kompletterat
kunskapsöverföringen. Under året har Ingemar Berglund, Havs- och Vattenmyndigheten, Peter
Olsson, SFPO, Joakim Hjelm, avdelningschef Havsfiskelaboratoriet och Joakim Jansson, VD
Smögens Fiskauktion medverkat på ledningsgruppens möten.
Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Ett kunskapsområde utöver nya regler för
fisket i den nya fiskeripolitiken, har varit stödmöjligheter i nya Havs- och fiskerifonden där
koordinator förmedlat information. Information till näringen har främst spridits muntligt via
koordinator eller ledningsgruppens representanter samt via webb.
En särskild informationsinsats i form av ett nytt kunskapsunderlag om nordhavsräka gjordes
under våren i fråga om tillståndet för beståndet. Detta med anledning av motsägelsefull
information från Artdatabanken, som rödlistade räkan, och Internationella havsforskningsrådet
(ICES) som tillstyrkte ökade fiskekvoter.
Till de möten och konferenser där koordinator representerat nätverket genom föredrag eller
representation under året hör: Konferens om lokalt förankrat fiske och lokal tillväxt, Ronneby 1819 maj; (Länsbygderådet Hela Sverige ska leva), Temadag om vattenbruk 24 juni
(Vattenbrukscentrum väst/VBCV), information om förstudie för en Marin testbädd 29 juni
(VBCV/Lovencentret, Tjärnö), möte om Blå tillväxt 4e augusti (Lysekils kommun mfl).

Remissyttranden och myndighetssamverkan
Fiskekommunerna har under året etablerat sin position som samarbetspart och remissinstans för
Havs- och Vattenmyndigheten samt Jordbruksverket. Samtliga yttranden har publicerats på
www.fiskekommunerna.nu Inför yttranden har synpunkter från näringen inhämtats.
Under 2015 har nätverket deltagit i processer och svarat på remisser avseende:
Jordbruksverket: Ny nationell strategi för yrkesfiske
Fiskekommunerna har under året deltagit i Jordbruksverkets arbetsgrupp för en ny nationell
strategi för yrkesfiske. Deltagande vid möten samt formella och informella yttranden på
förfrågan har präglat arbetet. Återrapportering har skett i ledningsgruppen. Arbetet med
strategin ska avrundas genom en formell remiss under våren 2016.

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

Fiskekommunerna har för Jordbruksverket markerat att man stödjer utvecklingen av ett effektivt
yrkesfiske med god lönsamhet, men att det är av avgörande betydelse att värna det lokalt
förankrade, kustnära yrkesfisket. ”Kommunutvecklingsperspektivet” måste inkluderas i

utformningen av framtidens fiskeflotta. 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.
Remiss från HaV: Förslag till åtgärdsprogram – God havsmiljö 2020 / Havsmiljödirektivet
(yttrande 2015-04-29)
Nätverket välkomnar här insatser för en bättre havsmiljö och för fram en rad förslag på hur
samverkan kan ske med yrkesfisket med sikte på att kombinera ett bibehållet fiske och arbetet
för en bättre havsmiljö. Förslag till åtgärder som inte kommunicerats med fiskenäringen
ifrågasätts.
Remiss från HaV: Bestämmelser för fiske med garn och trål (yttrande 2015-12-06)
Nätverket ser inga större problem med införandet av de bestämmelser som föreslås i remissen
med huvudsyftet att inte fångst av arter där den nationella kvoten är liten, ska begränsa fisket
när landningsskyldigheten träder i kraft vid årsskiftet 2015/2016. I yttrandet påtalar
Fiskekommunerna sin vilja att medverka i den utredning som HaV aviserat till 2016 i fråga om
system för överförbara rättigheter. Nätverket ger i yttrandet förslag på aspekter som är viktiga
att beakta i utformningen av ett system för överförbarhet av fiskerättigheter.

Ekonomi
Fiskekommunerna har under 2015 finansierats till 50 % av deltagande kommuner, 50 % av
Regionutvecklingsnämnden. Verksamheten bedrivs i projektform, ansökan om en ny period
2015-04-01—2016-04-01 lämnades in våren 2015. Fyrbodals kommunalförbund stod som
sökande.
Den totala projektbudgeten för perioden har uppgått till 360 000 kr. Vid årets slut hade
kostnader motsvarande cirka 184 000 kr upparbetats. Överskottet i budget uppstod främst pga
minskade utgifter för koordinator Maria Kvarnbäck som från den 1e september 2015 minskade
sin arbetstid för nätverket från budgeterade 40 % till 20 %.
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……………………….
Clas Åke Sörkvist
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