Protokoll nr 2, 2021, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Genomfördes på distans via Teams. Krister och Roland deltog
gemensamt från lokal på Fyrbodals kommunalförbunds kontor.
2021-04-16 kl. 08.30 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind (deltog 08.30-09.00 samt 11.00-12-00) Ingela Skärström
Strömstad, Elisabeth Jonsson, Hans Schub Tanum, Göran Hahne
Sotenäs. Bo Gustafsson, Lysekil, Anders Brunberg Uddevalla, Anders
Arnell, Orust, Anna Aldegren (deltog 08.30-10.00) Anders G Högmark,
Tjörn, Ronald Johansson, Jan Utbult Öckerö, Madeleine Johansson,
Roland Norlén Göteborg, Jessica Hjerpe Olausson, Carin Ramneskär,
Västra Götalandsregionen, samt Krister Olsson.
Krishan Kent, fiskbranschens Riksförbund deltog under §5.
Konsult Ewa Lavette deltog under §7

Mötet öppnas

§1
Vice ordförande Roland Norlén hälsade alla välkomna samt förklarade
mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Göran Hahne utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2021-02-05.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Information från branschföreningen Svenskt vattenbruk och Fiskbranschens Riksförbund
§5
Ingela Skärström informerade om det nybildade branschföreningen
Svenskt vattenbruk och sjömat. Ingela berättade bland mycket annat
om nuläget med blå koloniträdgårdar som rönt stort intresse men där
det krävs olika tillstånd. I Sverige finns bara en sådan odling och med
koppling till Tjärnö Marinbiologiska station. Glädjande att Nordic
Seafarm fått tillstånd att odla tång på ett 26 Ha stort område!
Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund redogjorde för nuläget I
branschen. Tyvärr kommer en del av Norsk sill och torsk att tappa sin
MSC-märkning.
Efter diskussioner avslutade ordförande med att tacka Ingela och
Krishan för mycket värdefull information.
Ekonomiskt utfall
§6
Krister redogjorde för ekonomin per den 31 mars 2021.
Beslut

Beslöts
Att godkänna den ekonomiska rapporten.

Remissvar
§7
a/ Miljömålsberedningen ”Havet och människan”
Ewa föredrog utskickat förslag till remissvar. Efter diskussion med
konkreta inspel beslutades:
Att återkomma med ett reviderat förslag till Ledningsgruppen i tid
före den 23 maj utifrån den förda diskussionen.
b/ Uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön
Ewa föredrog utskickat förslag till remissvar. Efter diskussion med
konkreta inspel beslutades:
Att utsedd beredningsgrupp förstärkt med Jessica inom kort
återkommer med ett reviderat förslag till Ledningsgruppen utifrån
den förda diskussionen.

Förslag till kommunikationsplan
§8
Inför mötet fanns utskickat förslag till kommunikationsplan för 2021.

Beslut

Beslöts
Att godkänna förslaget till kommunikationsplan

Västerhavsveckan
§9
Västerhavsveckan genomför 7-15 augusti i år. Efter diskussion:
Beslut

Beslöts
Att Fiskekommunerna inte arrangerar någon egen aktivitet
Att Fiskekommunerna marknadsför och stödjer aktiviteter inom
vårt område

Nytt från kommunerna
§10
VGR: Bioenergistrategin ska uppdateras och det pågår arbete för att få
med biomassa från havet till strategin.
Seminarium på gång om erfarenheter kring stor landbaserad
fiskodling.
Göteborg: Arbetet och processen fortgår kring utvecklingen av
Fiskebäck och Göteborgs Fiskhamn.
Öckerö: Första skörd av (socker)tångodling fick ett pris på Göteborgs
fiskauktion som var mycket högre än förväntat. Tången finns också
med i TV-program för barn.
Öckerö Maritima Center har tecknat ett nytt och värrdefullt 5 årigt avtal.
Tjörn: Det finns osäkerhetsfaktorer kring fiskhamnen i Rönnäng med
en del olika intressen.
Orust: Sweden Pelagic utreder alternativa orter för sin framtida
verksamhet.
Uddevalla: Arbetet i Byfjorden fortsätter med oförminskad kraft
Lysekil: Gullmarsgymnasiet gör en standard/certificering i samverkan
med aktörer I Finland, Island och Norge samt Matfiskodlarna.
Projektet “Blå Mat” är nu också uppmärksammat i BBC Global News

Sotenäs: Företaget Smögen Lax har fått positivt besked från MÖD,
Mark och miljööverdomstolen.
Ett fiskelag har avslutat men yngre fiskare har kunnat köpa till ett
förmånligt pris.
Tanum: Företaget Havstensunds Ostron har fått pris från Västsvenska
Gastronomin.
En ny 1 årig kurs för kockar med marin mat startar på Folkhögskolan i
Grebbestad.
Fjällbacka kaj kommer att monteras ned och förvandlas till en torgyta
med kajplats.
Strömstad: Ett företag söker tillstånd för laxodling på Kålvik.
I kommunens omställningsarbete på grund av pandemin ingår marina
satsningar.
Upprustning av kajer pågår.
Pågår arbete utifrån Blå ÖP att vidareutveckla den för att säkerställa
vatten områden marina näringar.
Nordic seafarm (tidigare Kosteralg) skördar sockertång.
Företaget Ostrea Aquaculture utvecklas på ett positivt sätt.
Tyvärr har vattnet utanför Tjärnö blivit B-klassat!

Uppföljning av pågående aktiviteter
§11
a/ Jordbruksverkets, SJV, Regeringsuppdrag om förenkling av
regelverket kring vattenbruket.
Lars har varit I kontakt med Regeringskansliet. Svårt att bedöma
tempot från deras sida.
Föreslås att Projektkoordinatorn med personer som varit inblandade i
tidigare utredningsamterial för förenkling inom vattenbruket, att till
kommande möte återkomma med förslag till tre-fyra konkreta exempel
på förenklingar inom vattenbruket som Regeringskansliet bör
presentera och åtgärda.

b/ Nuläget kring förslag till seminarium hösten 2020/vintern 2021
– ”Hur får vi tillbaka torsk i Bohusläns inre fjordar?”
HaV har utsett en ny kontaktperson till ett kommande arbetsmöte med
sikte på ett seminarium under temat “Hur får vi tillbaka torsk I
Bohusläns inre fjordar?”

c/ Sweden Pelagic AB, Ellös.
”Lilla gruppen” på fyra personer har fortsatt kontakt utifrån det behov
som uttalas för att kunna bibehålla och utveckla verksamheten.

Beslut

Beslöts
Att godkänna informationerna under punkt ”Uppföljning av
pågående aktiviteter”

Rapporter och kommande aktiviteter
§12
Projektkoordinatorn lämnade korta rapporter kring följande:
a/ Omkring halvårsskiftet förväntas besked från ERUF (Europeiska
Regionalfonden) om medfinansiering till ”Biomarin plattform”,
Innovatum Trollhättan
b/ I projektet Sveriges Fiskekommunerna fortsätter projektet på likartat
sätt. En aktivitet/webinarium kommer att genomföras i slutet av april.
c/ Kontinuerliga möten eftersträvas med producentorganisationer och
Länsstyrelsen. SPF och Länsstyrelsen träffas via Teams en gång per
kvartal.
d/ Avses att i kommande möten med FK ha med rapporter från
branschorganisationer.
Beslut

Beslöts
Att godkänna rapporterna under punkt ”Rapporter och
kommande aktiviteter”

Val av ordf och vice ordf inför framtiden
§14
Ett förslag presenterades till hur en valberedning för FK kan utses.
Efter diskussion:

Beslut

Beslöts
Att till nästa möte ha ett skriftligt förslag till arbetsordning hur
ordföranden utses.

Vad kommuniceras från mötet
§15
Remissvaren som kommer att skickas inom närmaste månaden bör
kunna föranleda pressmeddelande.

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

Mötet avslutas

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

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Roland Norlén, ordförande
……………………………………………………………
Göran Hahne, justerare

