Protokoll nr 4, 2021, från möte med
Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Genomfördes på distans via Teams.
2021-09-10 kl. 08.30 – 12.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Ingela Skärström Strömstad, Hans Schub, Elisabeth
Jonsson till 11.00 Tanum, Micael Gustafsson Sotenäs, Anne Gunnäs,
Lysekil, Anders Brunberg Uddevalla, Anders Arnell, Ronny Svensson
till 11.30 Orust, Anna Aldegren, Anders G Högmark, Tjörn, Ronald
Johansson Öckerö, Madeleine Johansson, Roland Norlén Göteborg,
Jessica Hjerpe Olausson Västra Götalandsregionen, samt Krister
Olsson.
Dessutom deltog under respektive punkt:
Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund, §5a
Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena

§5b

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Roland Norlén utsågs till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2021-06-11.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Information Fiskbranschens Riksförbund, FR och Sweden Food Arena
§5a
Krishan Kent, FR berättade om marknadsföringen av ”färsk räka” som
legat i lake och inte är ”färsk”. FR kommer att ge rekommendationer till
Livsmedelsverket. Det kommer att bli en ny produkt.

Krishan fortsatte med info om deras arbete med värdekedjor för fisk.
Dessutom arbetar FR med branschfakta som finns på deras hemsida.
Ordförande tackade Krishan för den intressanta informationen.
§5b
Kerstin Eriksson från Sweden Food Arena, SWA, berättade om deras
uppdrag, visionen och deras fem missioner med konkreta aktiviteter
och kopplingar till sjömaten. SWA kan vara behjälpliga med vissa
frågor och utmaningar inom sjömaten.
Efter informationen ställdes många intressanta frågor till Kerstin som
också besvarades.
Ordförande tackade Kerstin för en mycket intressant och
informationstät information.
Uppföljning av föregående möte
§6
Lars rapporterade från kontakt med ordf Peter, SFPO, om möjligheten
till en kvot av blåfenad tonfisk på ett mindre antal tonfisk fördelad till
kustnära yrkesfisket.
Anne kommer att ta kontakt med SLU-forskare och kontakter behöver
tas med HaV.

Havsbaserad vindkraft
§7
Inför kommande möte med representanter för företaget Hexacon som
har för avsikt att etablera storskalig havsbaserad vindkraft i Skagerack,
inom riksintresse för fiske, diskuterades Fiskekommunernas
förhållningssätt till denna planering.
Generellt känner de flesta kommuner att det behövs mycket mer info
om bl a miljökonsekvensbeskrivning, påverkan på yrkesfisket,
genomförande av etableringen och mycket mera. FK avvaktar tills
vidare och strävar efter en konstruktiv debatt i ämnet.

Nytt från kommunerna
§8
VGR: Jessica slutar sin tjänst på VGR och tjänsten ersätts ej direkt
utan delas på flera tjänstepersoner. Den operativa tjänsten för
maritima kluster kommer att övertas av någon annan aktör.
Mötet önskar bjuda in presidiet för Regionala Utvecklings Nämnden,
RUN, att komma till ett kommande möte med FK.
Göteborg: Bananpiren i Göteborg kommer att stå till förfogande under
kommande 15 år vilket ger möjlighet till forskning och företagande
inom den marina sektorn. En prioritering under hösten är planering

inför elektrifiering av hamnar i Göteborg där effektbristen är en
utmaning.
Öckerö: Genomför en besöksstrategi med marin och maritim
utveckling. Aktören, ÖMC, har skapat en båtskola med stor respons.
Nytt isverk har beviljats stöd från Jordbruksverket och viktig investering
för fisket. I november kommer Folkuniversitetet starta utbildning om
alger.
Tjörn: Turismnäringen är nöjda efter huvudsäsongen. Det finns ett
ökat tryck på inför elektrifiering, tex ska Wallhamn har genomfört det
inom tre år. Kommunens behov av vattenförsörjning planeras lösas
genom en påkoppling vid Nordre Älv. Tyvärr kommer ett fiskeföretag
att sluta till förmån för bostadsbyggande.
Orust: Det sker nu en utfiskning av brax i Grindsbysjön av
miljömässiga skäl. Företaget, Bohuslän Deli, har fått tillstånd på
Tuvesvik för hamn, beredning och restaurangverksamhet. Företaget,
Sweden pelagic, söker tillfälligt miljötillstånd för rening av sitt
processvatten. Orust och norska kommunen Hvaler har ett gemensamt
projekt med den gemensamma utmaningen, effektbristen. Genomförd
båtmässa i slutet av augusti blev en succé. I revideringen av
översiktsplanen ingår en den blå delen som en viktig del.
Uddevalla: Arbetar just nu med andra maritima frågor. Företagaren
Janne Bark fortsätter att utveckla marina livsmedel och har medverkat i
morgon TV i detta ämne.
Lysekil: Genomför fyra ”spökfiskeprojekt” i samverkan med Sotenäs
kommun. På Kristineberg genomförs seminarium med Sweden Food
Arena. Även seminarium med IKEA om alger.
Sotenäs: Varit ett högt tryck på besöksnäringen med många besökare.
Planeringen inför den storskaliga landbaserade laxodlingen fortsätter
enligt plan med vissa fördröjningar. Det råder brist på ingenjörer till
fiskberedningen. Planering sker för elektrifiering av båttrafik med bl a
båten Ägir.
Tanum: Fler aktörer än tidigare var aktiva i Västerhavsveckan.
Det årliga evenemanget ”Ostronets dag” blev mycket uppskattat.
Algodling inom kommunen ökar genom utökat tillstånd.
Strömstad: Samförvaltningen norra Bohuslän har genomfört
ytterligare utbildningar under hösten som riktar sig till myndigheter och
organisationer.
Utvecklingsarenan i Strömstad har maritima näringar som en av fem
utvecklingsområden.
Maritimt gränsforum Skagerack – har en aktivitet om produktutveckling
den 17 sept om ostron och ostronskal.

Branschrådet för vattenbruk – genomför en aktivitet med forskare,
myndigheter och företagare den 22 sept i avsikt att nå förenklingar i
tillstånden.
Uppföljning av pågående aktiviteter
§9
a/ Förenkling av regelverket kring vattenbruket
Ett nätverk med fyra personer från FK samt forskare kommer att ha ett
Teams-möte med företrädare från Regeringskansliet och Departement
den 28 sept I syfte att skynda på arbetet med förenklingsarbetet inom
vattenbruket.
Beslut:
Att godkänna informationen
b/ Samverkansplattformen biomarina näringar
Krister, Ingela och Anne medverkar i Innovatums projekt som nu startat
på allvar och pågår till 31 okt 2023
Beslut:
Att godkänna informationen
c/ Uppföljning av kommunikationsplan och verksamhetsplan för 2021
Redogjordes för nuläget med genomförda aktiviteter i förhållande till
kommunikationsplan och verksamhetsplan.
Beslut:
Att med utsedd arbetsgrupp ta fram underlag och kunskap med
sikte mot seminarium och eventuellt artiklar avseende hur det kan
bli mer sill direkt till konsument.
Att I övrigt godkänna informationen.
Rapporter
§10
a/ Ekonomirapport. Krister föredrog ekonomirapport per den 31 juli 2021.
b/ Skriftliga rapporter från Producentorganisationer fanns skriftligt
utskickat med handlingarna.
c/ Krister redovisade nuläget i projektet Sveriges Fiskekommuner.
d/ Krister rapporterade också om inbjudan till möte med nätverket KIMO
fredagen den 17 september.
e/ Inga övriga rapporter förekom
Beslut

Förslag till beslut för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Val av ordf inför framtiden
§11
Utifrån godkänd arbetsordning för val av ordförande kommande år
beslutades följande valberedning att komma med förslag till
decembermötet:
Att utse Anders G Högmark till sammankallande
Att fråga Liselotte Fröjd och Jan Utbult som ledamöter i
valberedningen. (De har senare tackat ja)
Vad kommuniceras från mötet
§12
Det som bör kommuniceras efter mötet är bland annat att hos vår egen
Facebooksida göra ett inlägg med koppling till Fiskbranschens
Riksförbunds hemsida.
Kommande möten 2021
§13
Följande möten är inplanerade
22 oktober studiebesök Kompetenscentrum, Öckerö
10 december – Möte med HaV
§14
På övriga frågor informerade Krister om kommande arrangemang,
Fiskeforum samt Maritima Klustret dag den 17 november i Trollhättan.
Mötet avslutas

§15
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Roland Norlén, justerare

