Verksamhetsberättelse 2021-01-01—2021-12-31
Nätverket Fiskekommunerna, FK, har under 2021 verkat i enlighet med syftet som finns i beslutet
i projekt som medfinansieras 2021-2023 av de nio medverkande kommunerna samt
Regionutvecklingsnämnden inom Västra Götalandsregionen, VGR: ”Fiskekommunerna kommunalt nätverk i väst för fiske och vattenbruk.”

Sammanfattning
Fiskekommunerna, FK, bedriver ett värdefullt dialog- och påverkansarbete utifrån kommunalt
perspektiv för att främja fiske och vattenbruk. En gemensam dialog och påverkan blir starkare
tillsammans än vad den enskilde kommunen kan åstadkomma. För att ytterligare bevaka
intresseområdena deltog FK i ett projekt under 2021 för ökat samarbete med andra kustkommuner
runt Sveriges kust.
Nätverket FK innebär ett starkt stöd och resurs för kommunerna att ha en hög kompetens inom
fiske och vattenbruk. FK ger också tillträde och kontakt med Riksdagsledamöter, myndigheter som
Havs- och Vattenmyndigheten med dess GD samt tjänstemän inom olika förvaltningar regionalt
såväl nationellt. FK deltar också i nätverk med andra aktörer som har betydelse för fiske och
vattenbruk som producentorganisationer, branschråd och Maritima klustret i Västsverige.
FK är en etablerad remissinstans främst till Havs- och Vattenmyndigheten men även andra
myndigheter hanterar frågor inom FK:s område som Regeringskansliet, Jordbruksverket,
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Under 2021 har åtta yttranden eller remissvar skickats till
myndigheter. Pressinformation har skickats till lokal media vilket resulterat i åtta unika
tidningsartiklar.
För att visa omfattningen fiske och vattenbruk inom FKs område marknadsfördes den film som
producerades i slutet av 2020. Kortversionen på Facebook har visats mer än 5 000 gånger. Filmen i
sin helhet och annan verksamhet finns på www.fiskekommunerna.se.
FK samordnar ett nätverk av aktörer som bevakar och har dialogmöten med Regeringskansliet om
regelförenklingar inom vattenbruket. Ett fysiskt möte och ett distansmöte har genomförts under
året.
FK ingår i projekt ”Samverkansplattform biomarina näringar”, projektägare är Innovatum,
Trollhättan.
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Arbete i ledningsgruppen
Fiskekommunernas ledningsgrupp, LG, har under 2021 haft sex möten. Samtliga protokoll från
ledningsgruppens möten publiceras på www.fiskekommunerna.se.
Under gångna året har FK utsett arbetsgrupper som varit verksamma för att förbereda uppgifter
inklusive remissvar inför möten med LG. En annan arbetsgrupp har kommunikation som fokus.
Sammansättning och administration
Ledningsgruppens sammansättning (en politiker och en tjänsteman/organisation) under
verksamhetsåret har varit från Strömstad Lars Tysklind och Ingela Skärström, Tanum Liselotte Fröjd
och Elisabeth Jonsson, Sotenäs Göran Hahne och Micael Gustafsson samt Fredrik Handfast, Lysekil Bo
Gustafsson och Anne Gunnäs, Tjörn Anders G Högmark och Anna Aldegren, Orust, Anders Arnell och
Ronny Svensson, Uddevalla Christer Hasslebäck och Anders Brunberg, Öckerö Jan Utbult och Ronald
Johansson, Göteborg Roland Norlén och Madeleine Johansson.
Från Västra Götalandsregionen, VGR, Carin Ramneskär och Jessica Hjerpe Olausson.
Ordförande under året har varit Lars Tysklind med Roland Norlén som vice ordförande.
LG:s ledamöter har ett brett kontaktnät till andra organisationer och myndigheter som påverkar
målgruppen i FKs syfte. Varje LG möte sker en avrapportering från respektive kommun om aktuella
aktiviteter inom fiske och vattenbruk.
Under hela året har Fiskekommunerna, enligt tidigare överenskommelse, haft avtal med Fyrbodals
kommunalförbund som administrerat verksamheten med ekonomihantering, arbetsgivaransvar för
koordinatortjänsten samt kontors – och möteslokaler. Anställd projektkoordinator på 25% (från
oktober 30%) har varit Krister Olsson. Kommunikatören Maria Holmkvist, GU, svarar för Maritima
klustrets kommunikation har också i sin tjänst haft motsvarande 10% tjänst med strategisk
kommunikation för FK. Konsulttjänster för främst underlag till remissvar har köpts in från två olika
företag. Några timmar har också köpts in för uppdateringar på hemsidan.
FK har finansierats via ett treårigt projekt under åren 2021-2023. De nio kommunerna lägger vardera
20 000 kronor årligen och Västra Götalandsregionen lika mycket 360 000 kronor, sammantaget
540 000 kronor per år.
Aktiviteter under året
Ledningsgruppens möten har fortsatt fungerat som en viktig plattform för erfarenhets- och
kunskapsutbyte mellan deltagarna i ledningsgruppen. Inbjudna gäster har kompletterat
kunskapsöverföringen. Medverkande under året har varit: Hav och Vattenmyndigheten med fem
tjänstemän inklusive GD, ordf för producentorganisationen SFPO, ordf för Fiskbranschens
Riksförbund, tre tjänstepersoner från producentorganisationen SPF PO, företrädare föreningen
Blåfenad tonfisk, yrkesfiskare samt organisationer som finns i Kompetenshuset Öckerö, projektledare
”Skandiaporten” från Sjöfartsverket och Göteborgs hamn, Sweden Food Arena samt information från
företag som planerar att bygga havsbaserad vindkraft.
Projektkoordinatorn har bland annat deltagit på Maritima klustrets årskonferens, Samförvaltningen
Norra Bohuslän, ”Sveriges Fiskekommuner” där Simrishamns kommun är projektägare. Vid ett
offentligt möte på Tjörn har FKs verksamhet presenterats inför ett 30 tal deltagare.
Covid 19 pandemin har påverkat FKs arbete även under 2021. Fyra Ledningsgruppsmöten har
genomförts digitalt. Planerade konferenser och träffar med företager har skjutits på framtiden.
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Remissvar och andra yttranden
Fiskekommunerna är remissinstans till Hav och andra myndigheter. FK har avgivit åtta remissvar och
yttrande samt synpunkter under året enligt nedan:
Remissvar Miljömålsberedningen, SOU 2020-83: Delrapporten Människan och havet 2.0
Yttranden avgränsningssamråd havsbaserad vindkraft: Samråd inför ansökan från företaget Zephyr
Vind AB för vindpark Vidar.
Yttranden avgränsningssamråd havsbaserad vindkraft: Samråd inför ansökan från företaget
EolusVind AB för vindpark västvind.
Yttranden avgränsningssamråd havsbaserad vindkraft: Samråd inför ansökan från företaget Hexicon
AB för vindpark Mareld.
Yttranden avgränsningssamråd havsbaserad vindkraft: Samråd inför ansökan från företaget Zephyr
Vind AB för vindpark Poseidon.
Remissvar Havs- och vattenmyndigheten 2807-20: Remiss gällande uppdatering av åtgärdsprogrammet
för havsmiljön
Synpunkter Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten: Synpunkter till förslag angående
handlingsplaner till nationella strategin, Framtidens fiske.
Remissvar Havs- och vattenmyndigheten 2298-2020: Remissvar gällande förslag om fiskereglering i
marina skyddande områden i Västerhavet.

Ekonomisk redovisning
FK finansieras genom treåriga projekt. Utfallet av kostnaderna har under åren 2018 till 2020 har
ackumulerats och vid slutredovisningen fanns ett mindre överskott på 26 315 kronor vilket har förts
över till nuvarande projektperiod 2021-2023. Under 2021 har utfallet följt budget med mindre
avvikelser som i huvudsak beror på pandemin.
Kommunerna medfinansierar med 20 000 kr vardera per år och VGR med samma summa som
motsvarar de nio kommunerna vilket blir 360 000 kronor från VGR.
Ekonomisk redovisning med rekvisition till VGR har skett varje halvår.

……………………….
Lars Tysklind
Ordförande Fiskekommunerna

……………………………
Krister Olsson
Projektkoordinator Fiskekommunerna
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