
 

Protokoll nr 6, 2021, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Havs och vattenmyndighetens lokaler, Gullbergs strandgata 15, 

Göteborg        

2021-12-10 kl. 09.00 – 15.00  

Närvarande: Lars Tysklind Strömstad, Ingela Skärström Strömstad deltog på 

distans, Elisabeth Jonsson och Liselotte Fröjd Tanum deltog via 

Teams, Fredrik Handfast, Sotenäs, Bo Gustafsson, Lysekil, Ronny 

Svensson Orust, deltog via Teams, Anna Aldegren, Anders G 

Högmark, Tjörn, Ronald Johansson, Jan Utbult Öckerö, Madeleine 

Johansson, Roland Norlén Göteborg, Fredrik Dahlström Dolff kl 11.00-

14.00. Carin Ramneskär Teams 10.45-15.00 samt Krister Olsson. 

Dessutom deltog under punkt 5 från HaV:  

GD Jakob Granit, Patrik Persson, Qamer Chaudhry, Mia Dahlström 

och Max Vretborn. 

Vid punkt 9 deltog: 

Martin Pettersen, Simon Landqvist och Carl Dahlberg. 

 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    

 

Val av justerare §2 

Roland Norlén utses till justerare. 

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, 2021-10-22.  

Beslut Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Förslag till dagordning 

§4.  

Beslut   Att godkänna förslaget till dagordning. 

 

 

 



HaV:s presentation  

   §5 

HaV presenterade sin verksamhet och svarade på de 10-talet frågor 

som skickats till dem före mötet. Först redogjorde GD Jakob Granit för 

HaV:s nuvarande och kommande aktiviteter. Sedan presenterade Max, 

Qamer, Mia och Patrik olika delar av myndighetens arbete med 

anknytning till frågorna som skickades i förväg.  

Sedan fortsatte ytterligare en stunds diskussioner.  

Ordförande sammanfattande informationen och diskussionerna som 

också kommer att leda till fortsatt uppföljning samt tackade alla 

medverkande från HaV för en mycket informativ stund. 

Nytt från kommuner och VGR 

 §6 

 Göteborg: Upphandling sker av konsulter för att ta fram underlag till 

inriktning av Fiskhamnen. 

Öckerö: Ökat samverkan sjöräddningssällskapet och Ö-varvet. Nya 

båtar beställda. 

Tjörn: De nya ägarna till Klädesholmen Seafood är aktiva vilket 

upplevs lovande. Finns förfrågningar att starta algodlingar men 

ägandeförhållande till vatten är ett av hindren. 

Orust: Orustföretag har uppmärksammats för sin idé att fermentera 

musselskal till nya produkter. Innovatum stödjer. 

Lysekil: Många blåa aktiviteter fortgår. 

Sotenäs: Testanläggning för laxodling med finansiering från 

Kampradstiftelsen har börjat byggas.  

Testkörning har skett av en ny teknik, kallad ”SeaMe” i avsikt att hitta 

hummertinor och andra förlorade fiskredskap. 

Leveransproblem har uppstått med skarpsill för årets ansjovis och kan 

bli en brist i handeln. 

Tanum: Kommunen har arbetat med frågor kopplade till ansökan om  

tillstånd för havsbaserad vindkraft. 

Strömstad: Genomfört en politikerutbildning riktat mot vattenbruk 

inom ramen för Blå Skagerackprojektet, planeras för ytterligare en 

kurs. Renovering på gång med slip vid varv. Aktuellt med en 

genomgång/erfarenhetsutbyte med bland annat deltagare från 

Regeringskansliet och motsvarande representation från Norsk sida 

angående regelhantering inom vattenbruksbranschen. Två 

konferenser genomförs i Strömstad under våren, Nationella 

vattenbrukskonferensen samt Skagerackkonferensen. Ansökan 

inlämnad av företag om tillstånd för landbaserad laxodling i Kålvik. 



VGR: Arbetar bland annat med havsbaserad vindkraftsfrågorna. 

Uppföljning av pågående aktiviteter 

§7 

a/ Krister informerade om möte med representant från 

Regeringskansliet och nätverket som FK ingår i för att åstadkomma 

regelförenklingar inom vattenbruket. Det skedde den 17 november i 

samband Maritima klustrets årskonferens. Ett intensivt möte och 

uppföljning sker under mars månad. 

Beslöts att godkänna informationen.  

b/ Projekt Nätet kommer att starta upp omkring årsskiftet. 

Producentorganisationen SPF PO är positiva liksom Fyrbodals 

kommunalförbund. Därmed är också FK med i två projektaktiviteter. 

Vinnova finansierar faktiska kostnader till 100%. 

Beslöts att godkänna informationen.  

c/ Frågan om hur mer av den svenskkvoterade fisken efterhand kan 

landas och öka i värde i Sverige diskuterades.  

Beslöts att fortsätta ta fram mer faktaunderlag före bestämning av 

kommande aktiviteter.   

d/ Elisabeth rapporterade om den första artikeln om en yrkesfiskare. 

Artikeln nyttjas hos såväl kommunen som FK:s hemsidor och andra 

sociala medier. 

Beslöts att Sotenäs gör nästa artikel.   

 e/ Krister rapporterade om en kontakt med VGR inför Västerhavsveckan 

2022. Finns idéer om en sjömatsmässa. 

Beslöts att arbeta vidare med idén om sjömatsmässa tillsammans 

med andra aktörer.  

Varumärket 

   §8 

Förslaget till principer för varumärket Fiskekommunerna 

bordlades till nästa möte. 

 

Information havsbaserad vindkraft 

   §9 

Simon Landqvist och Martin Pettersen från svenska dotterbolaget 

Zephyr AB med norsk huvudägare informerade via Teams om blivande 

ansökan om tillstånd för havsbaserad vindkraft med namnet Vidar. 

Området finns rakt västerut från Grebbestad och Fjällbacka i svensk 

ekonomisk zon. Det är en teknik med flytande vindkraft. Höjden kan bli 

upp till 340 meter för de planerade 66 till 91 verken.  



Efter deras presentation följde en frågestund. Exempel på frågor var 

att, detta är ett riksintresse för yrkesfiske! Mer information behövs om 

hur ljuset från verken påverkar omgivningen, hur minimeras 

miljömässiga skador vid etableringen, hur blir området tillgängligt samt 

uppmaning att yrkesfisket involveras i processerna. Vi inbjöds till nytt 

infomöte till sommaren. 

Ordförande tackade dem för viktig information och att presentationen 

kommer att skickas ut till alla i Ledningsgruppen.  

  

Yttrande till avgränsningssamråd vindkraft 

§10 

Inför mötet fanns ett underlag till yttrande till avgränsningssamråd för 

havsbaserat vindkraftsprojekt. Ett underlag som vänder sig till de båda 

projekten Vidar och Västvind. 

En viktig justering från underlaget är att yttrandet utgår från att det är 

under förutsättning att det i framtiden blir vindkraftsparker.  

Beslöts: 

Att göra justeringar utifrån mötets mening och efter 

korrekturläsning av utsedd arbetsgrupp och ordförandena skicka 

yttranden till de aktuella företagen.  

 

Rapporter        §11           

a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 30 nov 

2021. 

b/ Krister informerade om nuläget med projektet ”Sveriges   

Fiskekommuner” 

c/ Krister rapporterade från deltagande på Maritima klustrets dag den 17 

november. 

d/ Krister rapporterade också från allmänt möte i Rönnäng den 8 

november med presentation av FK:s verksamhet. Ett 30-tal deltagare. 

e/ På övriga rapporter informerades om ett skolprojekt där yrkesfiskares 

vardag kan följas upp i skolans verksamhet. 

Beslut  

Beslöts för delpunkterna ovan: 

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna  

    

 

 



Val av ordf för 2022 

§12 

Valberedningen presenterade förslag till ordf och vice ordf för 

Fiskekommunerna för 2022. 

Beslut         Beslöts 

       Att välja Lars Tysklind till ordförande 

 Att välja Roland Norlén till vice ordförande 

 

Ny arbetsgrupp, remisser 

   §13 

Till arbetsgrupp som tar fram förslag till remissvar under första halvåret 

2022 utsågs följande tjänstepersoner: 

Anna Aldegren, Anne Gunnäs och Ingela Skärström. 

  

Vad kommuniceras från mötet 

   §14 

Det som bör kommuniceras efter mötet är ett pressmeddelande utifrån 

yttrandet på samrådet för tänkta projekt för havsbaserad vindkraft.  

   

Kommande möten 2022 

   §15 

    Följande datum beslöts för Ledningsgruppens möten under 2022. 

   Fredagarna: 

   11 februari, 8 april, 17 juni, 9 september, 21 oktober och 16 december 

  

Mötet avslutas  §16 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 

 Krister Olsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

……………………………………………………………    

 Roland Norlén, justerare 


