Protokoll nr 1 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Distansmöte via Teams
2022-02-11 kl. 09.00 – 12.10

Närvarande:

Lars Tysklind Strömstad, Elisabeth Jonsson och Liselotte Fröjd
Tanum, Bo Gustafsson och Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson
och Anders Arnell Orust, Anna Aldegren från kl 10.00 och Anders G
Högmark Tjörn, Ronald Johansson Öckerö, Madeleine Johansson och
Roland Norlén Göteborg, Astrid Burhöi VGR samt Krister Olsson.
Dessutom deltog under punkt 5 från HaV:
Daniel Melin och Elin Gunve från Jordbruksverket,
Vid punkt 6 deltog: Krishan Kent

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Liselotte Fröjd utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2021-12-10.
Beslut

Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

Förslag till dagordning
§4.
Beslut

Att godkänna förslaget till dagordning.

Info Jordbruksverket
§5
Daniel Melin med stöd av Elin Gunve berättade om nuläget med
handlingsplanerna kopplat till den nationella strategin för fiske och
vattenbruk. Det är tre separata handlingsplaner för vartdera
vattenbruket, yrkesfiske samt fritids-och turismfiske. Jordbruksverket är

ansvarig för kommande arbetsgrupper som ska stödja genomförandet
av respektive handlingsplan. Det arbetet startar inom kort.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Information från Fiskbranschens Riksförbund, FR
§6
Krishan Kent berättade om sin syn på yrkesfisket med utgångspunkt
från handlingsplanen för yrkesfiske. Dioxinnivåer, Regionalkvotens
struktur, HaV:s uppdrag, sälfrågan var frågor som Krishan berörde.
Den kanske viktigaste frågan som FR gärna driver tillsammans med
FK är att utveckla värdekedjan från svenska fiskekvoter till fisken på
vår mattallrik.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Nytt från kommuner och VGR
§7
Göteborg: Planerar för ett möte med branschen före sommaren med
anledning av pågående processer med Fiskhamnen och Fiskebäck.
Öckerö: Inventering och uppfräschning av hamnar på Rörö, hamnen
björnhuvudet fått privat ägare, Ö-varvet bygger färdigt nya fiskebåten
Carmona till försommaren, nytt isverk byggs på Hönö Klåva,
Sjöräddningen planerar för att bygga ut.
Tjörn: HaV har sedan en tid sedan utsett Åtta+fjordar till ett av tre
geografiska områden i Sverige för att arbeta med en
ekosystembaserad fiskförvaltning. För framgång krävs god legitimitet
med anknytningen till lokalbefolkningen.
Orust: Bekymrad över sämre vattenkvalitet på östra sidan av
kommunen. Under en kort period kom det in mycket sill kustnära.
Uddevalla: Det finns ett stort intresse inklusive bland politiska partier
för att förbättra vattenkvalitén i Byfjorden/Bäveån.
Lysekil: Avtalet är äntligen klart för drift av Kristineberg. Ett
forskningsprojekt är påbörjat, ”Fishing for data” mellan forskare och
fiskare för att kontinuerligt mäta olika data. Vid VGR:s hållbarhetstema
en vecka i oktober kommer invigningen att ske i Lysekil.
Tanum: Kommunen har tagit ställning i frågan om havsbaserad
vindkraft.
Strömstad: Fortsatta möten med Samförvaltningen i norra Bohuslän,
fortsatta diskussioner om hur havsbaserad vindkraft kommer att
påverka.

VGR: Arbetar med frågan om plast i havet, FK arbetar med frågor som
anknyter till Regionala Utvecklingsstrategin som finns att läsa mer om
på VGR hemsida.
Uppföljning av pågående aktiviteter
§8
a/ Krister informerade om nuläget med regelförenkling inom
vattenbruket. Nätverket som finns har ännu inte fått något nytt datum
från Regeringskansliet, RK, för uppföljande möte. Sweden Food Arena,
SFA, har ingått i en arbetsgrupp med koppling till RK om viktigaste
frågor för sjömatens utveckling. Nätverk av representanter för olika
aktörer har formulerat ett svar och där har Krister ingått. Vattenbruket
kommer att få en utökad budget till 474 miljoner i kommande Havs,
fiske och vattenbruksfond.
Beslöts att godkänna informationen.

b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Beslöts att Öckerö gör nästa artikel och därefter Tjörn.

c/ Västerhavsvecka 2022 kommer att invigas den 6 aug i Tanums
kommun. Förslag finns att i anslutning till invigningen anordna en
sjömatsmässa.
Beslöts
att arbeta vidare med en sjömatsmässa med Tanums kommun
att tillsammans med projektkoordinatorn utse arbetsgrupp inför
mässan bestående av Madeleine Johansson, Anne Gunnäs,
Elisabeth Johansson och Ingela Skärström ska tillfrågas.
d/ Krister informerade om Regeringsuppdraget till HaV att utreda
regelförändringar inom det demersala fisket.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Krister informerade om nuläget angående att få till stånd en kvot av
blåfenad tonfisk från EU. I nuläget avsätts mer pengar till forskning kring
tonfisken men ingen förhandling med EU har initierats från svensk sida.
SLU, HaV och Regeringskansliet är viktiga offentliga aktörer.
Sportfiskarna och SFPO är motsvarande privata aktörer.
Beslöts att godkänna informationen.
f/ Krister rapporterade kort om nuläget med Sweden Pelagic och dess
utmaningar att fortsätta/utveckla sin verksamhet.
Beslöts att godkänna informationen

Varumärket
§9
Utskickat förslag till principer för varumärket Fiskekommunerna var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts att godkänna förslaget till principer för varumärket
Fiskekommunerna.

Verksamhetsberättelse 2021
§10
Förslag till verksamhetsberättelse för Fiskekommunerna 2021 var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts
att godkänna förslaget för verksamhetsberättelse 2021
att skicka verksamhetsberättelsen till kommunernas diarium samt
VGR.
Verksamhetsplan 2022
§11
Förslag till verksamhetsplan för Fiskekommunerna 2022 var utskickat
med handlingarna inför mötet.
Under kolumnen ”Mål…” och punkt 2 om verksamheter utökas förslagen
med workshop/seminarium eller aktiviteter kring regelförenklingar inom
vattenbruket, kvot för tonfisk, verka för vidareförädling i Sverige av
svenskkvoterad fisk, utreda ägarskap för vatten (vattenbruksetableringar)
samt säl och skarvfrågan.
Beslöts
att godkänna förslaget för verksamhetsplan 2022 med beskrivna
tillägg.

Kommunikationsplan 2022
§12
Förslag till kommunikationsplan för Fiskekommunerna 2022 var
utskickat med handlingarna inför mötet.
Beslöts
att godkänna förslaget till kommunikationsplan för 2022

Rapporter

§13
a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 31 dec
2021.
b/ Krister informerade om nuläget med projektet ”Sveriges
Fiskekommuner” som avslutas siste maj och dessförinnan genomför tre
workshops samt ett avslutande seminarium i slutet av april
c/ Krister rapporterade från projektet ”Nätet” som nyligen dragit igång sin
verksamhet.
d/ Krister rapporterade om kommande aktiviteter, Nationella
vattenbrukskonferensen 15-16 mars Laholmen, Strömstad,
Skagerackkonferensen 3-4 maj Skagerack, Strömstad, Passion för mat,
22-24 april NOVA ARENA,Trollhättan
Beslöts för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Vad kommuniceras från mötet
§14
Det som ska kommuniceras efter mötet är verksamhetsberättelsen till
finansiärerna samt kommande artiklar kring yrkesfiskare.
Kommande möten 2022
§15
Följande datum under 2022 för kommande möten med
Ledningsgruppen.
Fredagarna:
8 april, 17 juni, 9 september, 21 oktober och 16 december

Mötet avslutas

§16
Då inga övriga frågor förekom tackade ordförande för visat intresse
och avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande
……………………………………………………………
Liselotte Fröjd, justerare

