
 

Protokoll nr 3, 2021, från möte med 

Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Genomfördes på distans via Teams.    

   

2021-06-11 kl. 08.30 – 12.00  

Närvarande: Lars Tysklind, Ingela Skärström Strömstad, Liselotte Fröjd från 09.00, 

Elisabeth Jonsson till 11.00 Tanum, Micael Gustafsson till 10.30 

Sotenäs, Bo Gustafsson, Lysekil, Christer Hasslebäck Uddevalla, 

Anders Arnell, Ronny Svensson mellan10.00 till 11.10 Orust, Anna 

Aldegren, Anders G Högmark, Tjörn, Ronald Johansson, Jan Utbult 

Öckerö, Madeleine Johansson, Roland Norlén, Madeleine Johansson 

Göteborg, Jessica Hjerpe Olausson till 10.00, Västra 

Götalandsregionen, samt Krister Olsson. 

Dessutom deltog under respektive punkt: 

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund,  

Jhermy Olausson och Tobias Ehn, Skandinaviska tonfiskeklubben i 

Sverige. 

 Peter Ronelöv Olsson, SFPO 

 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

Val av justerare §2 

Anders G Högmark utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2021-04-16.  

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

Förslag till dagordning 

§4.  

Beslut   Att godkänna förslaget till dagordning. 



 

Information Fiskbranschens Riksförbund 

   §5 

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund beskrev situation kring sill 

och silltullar, beredningssituationen för sill i Sverige, amerikansk 

hummer, med mera. 

Sverige har inte samma starka landningsplikt av svensk kvot till 

svenska hamnar som en del andra länder.  

Krishan fortsatte med att det behövs en mer samlad rapport kring hur 

värdekedjan ser ut för sjömaten med en starkare koppling till 

Livsmedelsstrategin.  

Efter diskussioner avslutade ordförande med att tacka Krishan för 

värdefull information. 

Ekonomiskt utfall 

 §6 

 Krister redogjorde för ekonomin per den 31 maj 2021. 

Beslut Beslöts  

Att godkänna den ekonomiska rapporten.  

  

Nytt från kommunerna 

 §7 

VGR: Den nya Regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra 

prioriteringar. Cirkulära affärsmodeller är det som är närmast fiske och 

vattenbruk och ger möjligheter. 

Det marina har en stark plats i den nationella strategin om bioekonomi 

där man ser en stor potential i marina biomassan. Dock är det mycket 

som ska fixas i genomförandet genom andra strategier och 

handlingsplaner. 

Göteborg: Utveckling av frihamnen med bananpiren planeras för 

temat hav och vatten samt vara ett skyltfönster för fiske. Efter 

sommaren startar dialogen. 

Öckerö: Ansökan om medfinansiering hos Jordbruksverket om nytt is 

verk. Renovering av kaj på Rörö. 

På Björnhuvet finns i dag en avsiktsförklaring för att säkerställa 

landningshamn. 

Tjörn: Klädesholmen Seafood AB är sålt till Grönemad AS i Norge. 

Idag osäkert hur det påverkar framtiden.  

Förslag till etablering av havsbaserad vindkraft i Skagerack är en stor 

fråga i samband med etablerarens samrådsutskick.  



    

 Orust: För Orust är just nu samrådet kring havsbaserad vindkraft den 

största frågan för tillfället.  

Uddevalla: Ett likartat rev som de andra drygt 60 reven som finns på 

Byfordens botten är placerat på land, Svenskholmen, för invigning 

under Västerhavsveckan. 

Lysekil: Det har mycket glädjande skett ett ökat söktryck till de marina 

utbildningarna i Lysekil.  

Utvecklingen av Kristineberg Center fortskrider som planerat. 

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: Det är renoverat i Norra Magasinet Havstenssund. En 

medborgardialog på gång för området Grönemad. 

   Strömstad: Ny VD vid företaget Ostrea, Koster.  

Inom ramen för utvecklingskontoret sker ett antal satsningar även 

inom det marina. 

   Det sker ett samarbete med Livsmedelsverket inom alger.  

   Numera en nyrenoverad kaj för Norgetrafiken.  

   Nu finns det ett hamnnätverk utmed Bohuslän. 

 

Info från SFPO om vindkraft  

 §8 

 Ordförande Peter Ronelöv Olsson för producentorganisationen SFPO 

berättade om hur yrkesfiskarna ser på de tänkta havsbaserade 

vindkraftsparkerna i Skagerack. Det sker mitt i riksintresset för fiske. 

En etablering i enlighet med nuvarande förslag skulle innebära mycket 

negativt och stora konsekvenser för yrkesfisket. Sista dag för yttrande 

till samråd är den 23 juni vilket alla aktörer inklusive Fiskekommunerna 

uppmanas att göra.  

Efter frågor och diskussioner tackade ordförande för den värdefulla 

informationen.  

Info Skandinaviska tonfiskeklubben i Skandinavien 

§9 

Jhermy Olausson och Tobias Ehn från tonfiskeklubben informerade 

om den blåfenade tonfisken som återigen började dyka pp i våra 

vatten från 2014. Den har ökat i antal. Tyvärr har inte Sverige någon 

egen kvot. Sportfiskarna ingår den märkning som sker av tonfiskar för 



forskning. Fritidsfiske efter tonfisk är oerhört exklusivt ochkan ge 

sysselsättningseffekter. 

Föreningen önskar stöd från Fiskekommunerna att påver nationellt att 

hos organisationen ICCAT få en kvot till Sverige. 

Efter den intressanta föredragningen med svar på många frågor 

tackade ordförande för den intressanta informationen.  

 

Uppföljning av pågående aktiviteter 

§10 

a/ Krister informerade om nuläget kring Jordbruksverkets, SJV, 

Regeringsuppdrag om förenkling av regelverket kring vattenbruket. Ett 

nätverk har bildats som söker kontakt med Regeringskansliet för att 

påverka tempot i beslut och innehåll. 

b/ Strategin Framtidens fiske med handlingsplaner finns nu tillgängliga 

och HaV bjuder in till webinarium den 30 juni. Inbjudan skickas till 

Ledningsgruppen. 

c/ Tänkt seminarium –”Hur får vi tillbaka torsk i Bohusläns inre fjordar?” 

Projekt Fjordtorsk kommer att ha invigning av konstgjort rev under 

Västerhavsveckan samt ett stort event den 22 oktober. Beslöts att 

avvakta med seminarium kopplat till torsk i Bohusläns inre fjordar. 

d/ Informerades kort om att Sweden Pelagic AB, Ellös, utreder med 

Sotenäs kommun om en flytt till Kungshamn. 

 e/ Västerhavsveckan pågår mellan 7-15 augusti och FK:s insats blir att 

marknadsföra aktiviteter i vårt område. 

Rapporter 

§11 

a/ Enligt information från den sökande, Innovatum Trollhättan, kommer         

den sista finansieringen att bli klar inom kort för Samverkansplattformen 

biomarina näringar.  

b/ Krister informerade om nuläget med projektet ”Sveriges   

Fiskekommuner” 

c/ Krister kommer att med jämna mellanrum ha möten med Fiskets 

producentorganisationer SFPO och SPF PO för erfarenhetsutbyte.  

d/ En skriftlig rapport från SPF PO fanns bifogat med handlingarna 

e/ Regeringen har skickat Sveriges förslag som ska ersätta nuvarande 

Havs och Fiskeriprogram från troligen årsskiftet till 2022. 

f/ Skrivargruppen som håller ihop processen för en ny ansökan till Leader 

Bohuslän 2023-2027 är färdig för att göra ett utskick till alla intressenter 

för synpunkter. Förslaget finns på Leader Södra Bohusläns hemsida., 



g/ FK:s film lanseras och hemsidan är uppdaterad 

Beslut  

Förslag till beslut för delpunkterna ovan: 

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna  

    

Val av ordf inför framtiden 

§12 

Inför mötet fanns förslag till en arbetsordning angående val av 

ordförande för Fiskekommunerna.  

Beslut         Beslöts 

       Att godkänna upprättat förslag till arbetsordning för val av 

ordförande för Fiskekommunerna  

 

Ny arbetsgrupp för hösten -21, remisser 

   §13 

Förslag till arbetsgrupp som tar fram förslag till remissvar under andra 

halvåret 2021 utsågs följande tjänstepersoner: 

Ronald Johansson, Anders Brunberg och Elisabeth Johnsson. 

  

Vad kommuniceras från mötet 

   §14 

Det som bör kommuniceras efter mötet är ett pressmeddelande utifrån 

framtida svar på samrådet på havsbaserad vindkraft.  

   

Kommande möten 2021 

   §15 

    Följande möten är inplanerade med förslag plats och inriktning. 

 10 september - förhoppningsvis studiebesök  

 22 oktober studiebesök Kompetenscentrum, Öckerö 

 10 december – Möte med HaV 

 

 

 

 



 

Mötet avslutas  §16 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Anders G Högmark, justerare 

 


