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Verksamhetsberättelse  
2016-01-01—2016-12-31 

 
Nätverket Fiskekommunerna har under 2016 verkat i enlighet med syftet såsom angivet i 
ansökan om stöd hos Regionutvecklingsnämnden inom VGR: ”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 2016 haft sex möten. Samtliga protokoll från 
ledningsgruppens arbete har publicerats på www.fiskekommunerna.nu. Mötena har fokuserat 
frågor som aktualiserats av ledningsgruppen och i samverkan med näringen. Den pågående 
omläggningen av svensk fiskeripolitik, med anledning av EU:s nya fiskeripolitik inklusive 
pågående införande av landningsskyldigheten, har stått i fokus under året. Det har inneburit att 
huvuddelen av årets verksamhet har prioriterats till yrkesfisket i förhållande till andra maritima 
frågor. 
 
Representanter för ledningsgruppen har deltagit vid de två tillfällen där Hav och 
Vattenmyndigheten, HaV, inbjöd till samråd inför införandet av överlåtbara fiskemöjligheter. Ett 
flertal deltog också på Vattenrådets seminarium den 21 november som i huvudsak handlade om 
säl och skarv. Projektkoordinatorn har också representerat i möte med styrgruppen för 
Vattenbrukscentrum Väst vid Göteborgs universitet.  
 
Sammansättning, administration och finansiering 
Ledningsgruppen har 2016 ändrat sin sammansättning under året då många nya kommunala 
tjänstemän har tillträtt som näringslivsutvecklare eller motsvarande. Vid årets utgång består 
ledningsgruppen av ledamöter från kommunerna Strömstad Hans Friberg och Anders Olsson, 
Tanum Clas-Åke Sörkvist, 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 samt från Västra Götalandsregionen, Jessica Hjerpe 
Olausson och Pontus Båth. Ordförande har varit Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun.  
 
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft Fyrbodals 
kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering, arbetsgivaransvar 
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för koordinator samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator på 20% anställning 
har varit Krister Olsson. Den tidigare och mångårige koordinatorn Ulla Olsson har anlitats som 
konsult i vissa frågor och uppgifter. 

 
Verksamheten har projektfinansierats till hälften av de nio medverkande kommunerna och den 
andra hälften från Västra Götalandsregionen, VGR. Den 31 augusti 2016 avslutades projektet ”Ett 

regionalt nätverk för maritima utvecklingsfrågor” som startade 1 april 2015. Projektet har 
slutredovisats till VGR under hösten och kommer att godkännas i början av 2017 och därefter 
redovisas för alla finansiärer. Från 1 september startade fortsättningsprojektet 
”Fiskekommunerna - ett delregionalt nätverk för maritima utvecklingsfrågor” med likartat 
inriktning som det tidigare projektet och samma finansiering (varje kommun 20 000:- och VGR 
180 000:-) och avslutas 31 december 2017.  
 

Verksamhet 
 
Samverkan och kunskapsöverföring 

Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat 
kunskapsöverföringen. Under året har HaV varit representerat vid två möten. Vid övriga möten 
har Jordbruksverket, projektet Åtta fjordar (säl och skarv-frågan), representanter för SFPO, 
Riksdagsledamot Jan-Olof Larsson, redskapsutvecklare, projektledare för Regionalfondsprojekt 
med maritim inriktning, deltagit på ledningsgruppens möten. Två stycken möten har förlagts till 
de två fiskauktionerna som finns i området Göteborg och Smögen med presentation av 
respektive verksamhet. 
 
Koordinator och ledamoten Anders Olsson deltog på Östersjökonferensen i Simrishamn den 18 
november. Anders deltog i avslutande panel som representant för Fiskekommunerna. 
 
Remissyttranden och annan påverkan 

Fiskekommunerna är remissinstans för Hav och andra myndigheter. Fiskekommunerna tog 
initiativ till en skrivelse som skickades till Riksdagens skatteutskott, Miljö-och jordbruksutskottet, 
skattemyndigheten i Ludvika, Bohusläns riksdagspolitiker angående tolkningen av EU-direktiv och 
begäran om ändring av lagen (1994:1776) om skatt på energi. Tolkningen som skatteverket 
började tillämpa avseende vem som får nyttja skattebefriad diesel skulle innebära kraftig 
ekonomisk påverkan på bl a kustnära sjöfart samt vattenbruk.  
 
På uppdrag av Miljö och jordbruksutskottets har Riksdagens forsknings - och utredningstjänst fått 
i uppdrag att utvärdera resultatet av de säljbara kvoterna inom det pelagiska fisket som startade 
2009. Fiskekommunerna samordnade en grupp som träffade utredaren i Smögen. Den färdiga 
rapporten kommer i början av 2017. 
 
Jordbruksverket: Ny nationell strategi för yrkesfiske 
Fiskekommunerna deltog i ett antal möten under 2015 för en ny nationell strategi för yrkesfiske. 
Under tidig vår 2016 skickades ett remissvar från Fiskekommunerna och den finns nu antagen. 
  
Remiss från HaV: Remiss gällande yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter (yttrande 
2016-02 18)      
Remiss inför utökat införande av Landningsskyldigheten. 
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Remiss från HaV: Remiss gällande förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och 
vattenbruksprodukter (yttrande 2016-09-01) 
Remiss inför skärpta krav på spårbarhet som en del av EU:s kontrollreform 2009-2011. Syftet är 
dels att förbättra kontrollen av upptagen fångst och dels att säkerställa konsumenternas 
information om de fiskeri- och vattenbruksprodukter de köper.  
 
Remiss från HaV: Fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av 

landningsskyldigheten (yttrande 2016-11-18) 
Denna remiss innebar ett förslag till ett viktigt systemskifte i samband med införandet av en ny 
form av resursfördelning av våra svenska fiskekvoter. Systemets utformning kommer att få 
avgörande betydelse för yrkesfiskets och kanske framförallt kustfiskets framtid. 
Fiskekommunerna har varit mycket aktiv i denna fråga. Deltagit i två samrådsmöten som HaV 
anordnat. Den 10 mars gjordes en skrivelse till HaV för att påpeka Fiskekommunernas viktigaste 
ståndpunkter i frågan. Inför det slutliga remissvaret har en utsedd arbetsgrupp arbetat fram ett 
förslag. Yttrandet har föregåtts av många kontakter med representanter från näringen, forskare 
på SLU samt handläggare på HaV.  
 
Remiss från HaV: Ändring av Fiskeriverkets föreskrifter och kontroll på fiskets område kopplat 
till Östersjöplanen (yttrande 2016-11-27)  
Ett kort remissvar har skickat i denna fråga. 
 
Yttranden har publicerats på www.fiskekommunerna.nu  
 
 
 
Uddevalla januari 2017   
 
 
 
 
 
……………………….   
Clas Åke Sörkvist 
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