
 

Protokoll nr 5, 2021, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Kompetenshuset, Öckerö        

2021-10-22 kl. 09.00 – 14.45  

Närvarande: Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson deltog via Teams, Tanum, 

Fredrik Handfast, Göran Hahne Sotenäs, Anne Gunnäs, Bo 

Gustafsson, Lysekil, Anders Arnell Orust lämnade kl 13.43, Anna 

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

Öckerö, Madeleine Johansson via Teams, Roland Norlén Göteborg, 

samt Krister Olsson. 

Dessutom deltog under respektive punkt: 

Krishan Kent, Fiskbranschens Riksförbund, via Teams §? 

Jenny Röström Sjöfartsverket och Kristina Bernstén Göteborgs hamn §5. 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna samt förklarade mötet öppnat. 

Därefter visades en film om Kompetenshuset med information om 

husets inriktning och verksamheter. KSO Jan Utbult hälsade 

välkommen till Öckerö och informerade om kommunen. Sedan följde 

korta, informationstäta föredragningar i snabb följd av: 

• Ägarrepresentanterna Linn och Johanna Backman, etablering och 

syfte 

• Niklas Holmberg, Öckerö Maritime Center ÖMC, aktuell verksamhet 

• Stefan Carmesund, Öckerö Gymnasium – Den seglande 

gymnasieskolan, SGS, framtid och planer 

• Perolov Ivarsson, Fiskare på båten Ingun, nuläge demersala fisket 

• Rickard Jarander, Fiskare, Västfjort fiske AB, nulägepelagiska fisket 

• Mattias Bryngelsson, Vinga Seafood AB – Grosshandel i 

fiskbranschen, information från en grossverksamhet i fisk. 

Ordförande tackade alla för intressanta och informativa föredragningar. 

   

Val av justerare §2 

Jan Utbult utsågs till justerare.  

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2021-09-10.  

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 



 

Förslag till dagordning 

§4.  

Beslut   Att godkänna förslaget till dagordning. 

 

Skandiaporten 

   §5 

Jenny Röström, Sjöfartsverket och Kristina Bernstén, Göteborgs hamn 

informerade om det stora muddringsprojektet till och i anslutning till 

Göteborgs hamn.  

Informationen besvarade ett antal frågor som skickats I förväg. De nya 

containerfartygen har ett djupgående från 13-17 meter och man 

beräknar att om några år kommer ca hälften av den frakten att 

kommamed dessa fartyg. 

Planeringen är att börja bygga 2024/2025 med en byggtid på två år. 

Muddringsmassorna planeras att med de förorenande delarna 

placeras först i djuphålor och därefter glaciärlera. 

Pågår också undersökningar för var sprängstenen kan placeras och 

eventuellt kan göra nytta som konstgjorda rev för fisk och skaldjur. 

Bland frågorna till dem fans uppmaningen att få till möten för samråd 

med fiskeorganisationer. 

Ordförande tackade Kristina och Jenny för informationen. 

 

Uppföljning Skandiaporten  

 §6 

 Mötet var generellt nöjd med informationen. Skandiaportens 

förverkligande har ett stort värde. HaV:s inlaga beskriver bra 

försiktighetsåtgärder för projektet. Fiskekommunerna kommer att 

fortsätta bevaka frågan och kommande aktiviteter skulle kunna vara att 

samla experter i ämnet samt representanter för berörda parter till 

seminarium.  

  

 

 

 

 

 



Nytt från kommuner och VGR 

 §7 

 Göteborg: Planeringen av fiskhamnen fortsätter inklusive möten med 

representanter för fiskets verksamheter. 

Öckerö: Hamnen Björnhuvudet är sålt till företaget Ö-varvet. ÖMC:s 

utbyggnad är kopplad till Björnhuvudet. Bergs varv utvecklar moderna 

och energibesparande propellrar. 

Tjörn: Carmona AB, Dyrön investerar i en ny, grön, fiskebåt som 

färdigställs på Ö-varvet, Öckerö. Finns förfrågningar at etablera 

vattenbruksföretag. Planering inför elektrifiering av hamnar. 

Orust: Nu är alla tillstånd klara för entreprenören Niklas Kraft som 

investerar i Tuvesvik med hamn, restaurang och förädling/försäljning. 

Lysekil: Aktiv i flera aktiviteter inom projekten ”Blå mat” och 

”Samverkansplattform för biomarina näringar”: 

Sotenäs: Planeringen inför den stora laxodlingen pågår. 

Testanläggning för laxodling har börjat byggas som har koppling till 

Smögen lax. Företaget Marenor ökar med 30 personer i Kungshamn. 

En förstudie till testbädd för landbaserade odlingar har just startat.  

Tanum: I Fjällbacka renoveras kaj, färdig juni 2022. Ej för yrkesfisket. 

Strömstad: Genomfört workshop för produktutveckling 

ostron/ostronskal. Dialogmöte mellan myndigheter och näring inom 

vattenbruksnäringen med avsikt, regelförenkling. Medverkat till 

underlag för regelförenkling via Företagarna och Näringslivets 

regelnämnd. Inom Marint gränsforum Skagerack har man tagit fram en 

utbildning inom vattenbruk för politiker och tjänstepersoner. 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte Strömstad för att 

studera blåa näringar som alger och ostronföretag. 

Skagerackkonferens den 16-17 febr samt Swemarc nationella 

vattenbrukskonferens den 15-16 mars. 

 

Uppföljning av pågående aktiviteter 

§8 

a/ Krister informerade om nuläget från Regeringskansliets arbete med 

förenklingsuppdraget inom vattenbruk. Nätverket som FK samlar i 

denna fråga har haft möte den 28 sept med Regeringskansliet. En av 

deras representanter fick förhinder att delta. Det kommer i stället att bli 

ett möte med honom den 17 november i samband Maritima klustrets 

årskonferens.  

b/ Krister rapporterade att projektet Samverkansplattformen för 

biomarina näringar har kommit igång med sin verksamhet. 



c/ Efter föregående möte finns inget nytt att rapportera om 

havsbaserad vindkraft. 

d/ Projekt Nätet med företaget Svensk livsnäring AB som sökande har   

fått beviljat anslag från Vinnova. Fiskekommunerna genom Fyrbodals 

kommunalförbund är en aktör inom ett arbetspaket i projektet. 

Pelagikerna genom SPF PO är positiva till projektet. Om de här två 

organisationerna är fortsatt positiv kommer FK också att medverka i 

projektet. De insatser som FK ska göra är finansierade av projektet. 

 e/ Till mötet fanns ett utkast till underlag med syftet att få ett underlag till 

kommande ställningstagande till aktiviteter i riktning mot att få mer av den 

svenska fiskekvoten att vidareförädlas i Sverige. Arbetet fortsätter att få 

fram mer faktabaserat underlag. 

f/ Ett underlag fanns från arbetsgrupp med förslag till att kommunvis 

intervjua i första hand yrkesfiskare för att sprida internt i respektive 

kommun samt FK:s kanaler. Mötet enades om förslaget med start i 

Tanum.  

g/ Ett förslag till rubriker för policy för vår logga presenterades. Till nästa 

möte ska ett färdigt förslag presenteras. 

h/ Presenterades en idé till aktivitet Västerhavsveckan 2022. Idén 

behöver utvecklas och stämmas av med arrangören. Mer inför till nästa 

möte. 

i/ Nuvarande Landshövding avslutar sitt uppdrag den 30 november. Det 

sker kommunbesök inför detta datum. Uppmanas att föra fram betydelse 

av de blå näringarna inför dessa återstående besök från Landshövdingen. 

j/ Anne redogjorde för nuläget från forskningens sida avseende nuläget 

med status för den blåfenade tonfisken i våra vatten. Frågan om en egen 

svensk kvot från EU tas upp i samband med möte med Regeringskansliet 

den 17 nov. i samband med Maritima Klustrets dag. 

Info från Fiskbranschens riksförbund 

§9 

Krishan Kent var med via Teams och berättade aktuella frågor som de 

arbetar med just nu. I det ingår också sjömaten med koppling till 

Livsmedelsstrategin. Fortsatt arbete med att få till ändringar i 

regelverket kring spårbarhet av fisk. En annan viktig fråga är 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring dioxinhalten i främst sill 

från Östersjön. 

Beslut  

Förslag till beslut för delpunkterna ovan: 

Att godkänna informationen.  

  

 



Rapporter 

§ 10 

a/ Krister redovisade ekonomin per den 30 sept 2021. Utfallet är + 3%- 

b/ I handlingarna fanns underlag med från fiskeorganisationer om hur de 

ser på nuläget för yrkesfisket. 

c/ Krister redovisade kort nuläget i projekt Sveriges Fiskekommuner. 

d/ Krister rapporterade om möte på Kristineberg med LRF, forskare, 

Innovatum, VGR i syfte att diskutera ökad samverkan och nytta mellan 

blåa och gröna näringar. FK bör arbeta för att sätta tidsatta delmål för 

volymer i avsikt att verkligen öka produktionen från vattenbruket. 

Lars rapporterade från möte angående eventuellt införande av 

kameraövervakning på fiskebåtar. Viktiga frågor är hur detta kan bli till 

nytta för fiskeföretagen samt vem som ska betala kameror med tillbehör. 

Beslut  

Förslag till beslut för delpunkterna ovan: 

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna  

 

Vad kommuniceras från mötet 

   §11 

Det som bör kommuniceras efter mötet är inlägg på Facebook om vårt 

möte på Öckerö.    

Kommande möten 2021 

   §12 

    Kommande möte i år: 

 10 december – Möte hos HaV i deras lokaler i Göteborg. 

Mötet avslutas  §13 

Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande alla för visat 

intresse med ett särskilt stort tack till mötets värd för ett mycket 

välarrangerat möte. Därefter avslutades mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Jan Utbult, justerare 


