Protokoll nr 2 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Bohusläns Museum + distans
2022-04-08 kl. 09.00 – 12.15

Närvarande:

Lars Tysklind och Ingela Skärström (Teams) Strömstad, Hans Schub
och Elisabeth Jonsson (båda Teams) Tanum, Göran Hahne, Sotenäs,
Bo Gustafsson och Anne Gunnäs Lysekil, Ronny Svensson och
Anders Arnell (Teams) Orust, Anders G Högmark (Teams)Tjörn, Jan
Utbult och Ronald Johansson (Teams) Öckerö, Madeleine Johansson
och Roland Norlén (båda Teams) Göteborg, Fredrik Dahlström Dolff
(Teams) VGR samt Krister Olsson.
Dessutom deltog under punkt 5 från Eulos Vind: Mathilda Svensson,
Magnus Kullberg och Måns Larsson.
Vid punkt 6 deltog: Peter Ronelöv Olsson
Vid punkt 7 deltog: Bodil Tingsby och Thomas Hjertberg

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Göran Hahne utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2022-02-11.
Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Förslag till dagordning
§4.
Beslöts
Att godkänna förslaget till dagordning inklusive två anmälda
ärenden under övriga frågor.

Info från Eulos vind
§5
Mathilda redogjorde historiskt om företaget Eulos vind AB, samt teknik
och omfattning av sin tänkta havsbaserade vindkraftspark som man
har startat en process för att få ett tillstånd. Den tänkta parken finns
geografiskt både på svenskt och kommunalt (Öckerö) vatten samt
svenskt internationellt vatten.
Många frågor ställdes till Eulos. Mötet var tydligt med att företrädare för
yrkesfisket måste skyndsamt komma med i processen så att deras
kompetens tas tillvara.
Eulos vinds presentation skickas till Ledningsgruppen.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen och svar på de många frågorna som ställdes.

Information från Peter Ronelöv Olsson
§6
Peter visade med ett exemplar av en nerskalad, modern, selektiv trål
för räkfiske fungerar. Trålen ger liten påverkan på havsbotten.
Peter redogjorde sedan för bakgrunden om och vad som kan vara
orsak till det i media uppmärksammade dumpningen av pigghajar och
rockor på sjöbotten invid kaj. Mötet var eniga om att det som en
enskild fiskare åstadkommer i form av miljöbrott ska ses som ett
sådant och inte drabba en hel yrkeskår.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Information från Bodil Tingsby
§7
Bodil visade glimtar ur sin kommande film, premiärvisning i dagarna,
om ”Islandsfisket”. Bodil är uppbokad för visning av filmen. Under
mötet fick Bodil ytterligare bokningar från närvarande deltagare. Filmen
beskriver ett viktigt kulturarv i Bohuslän som haft stor ekonomisk
betydelse under sin tid. Värdefullt om den även kan nå ut till våra
skolor.
Ordförande tackade för den värdefulla informationen som beskriver en
värdefull del av vår fiskehistoria och önskade att filmen får en stor
spridning med många besökande.

Nytt från kommuner och VGR
§8
Det uttrycktes en stark oro över stigande dieselkostnader som gör att
vissa fiskebåtar stannar kvar i hamn i stället för att fiska.
Därutöver rapporterades att Tjörns Sparbank sponsrar nya torskrev.
I övrigt bordlades denna punkt på grund av tidsbrist och återkommer
vid nästa möte
Uppföljning av pågående aktiviteter
§9
a/ Krister informerade om regelförenkling inom vattenbruket. Det
som kunde rapporteras var att Regeringen givit kommittédirektiv den
17 mars i år om att utreda undantag i strandskyddet i avsikt att
underlätta för vattenbruk.
Vårt nätverk hoppas kunna få en ny avstämning med
Regeringskansliet i denna fråga i början av maj.
Beslöts att godkänna informationen.
b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Beslöts att i tur och ordning kommer artiklar från Sotenäs, Tjörn
och Strömstad.
c/ Marin matmarknad i samband med Västerhavsveckans
invigning den 6 aug 2022 i Fjällbacka. En projektgrupp där Krister
deltar arbetar fram ett program för marin matmarknad med start kl
12.00 i anslutning till invigningen av Västerhavsveckan. Tanums
kommun avlönar projektledare. Ekonomiskt stöd från VGR har sökts av
Tanum.
Beslöts att godkänna informationen.
d/ Krister informerade om nuläget Sweden Pelagic. Rening av
processvattnet kan pågå en tid till även under arbetet med nytt
reningsverk. Leveranser av sill till anläggningen är en viktig
förutsättning för fortsatt verksamhet. Det finns ett Regeringsuppdrag i
den frågan till Jordbruksverket ”…handlar om att Jordbruksverket
tillsammans med berörda fiskerinäringar ska analysera och
sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet
samt identifiera hinder och utvecklingsbehov”. Jordbruksverket har nu
uppgiften att arbeta med frågan om förutsättningar för hur mer sill kan
landas i Sverige och Ellös.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Krister informerade om HaV och SJV arbete att mer praktisk ta fram
underlag till aktiviteter genom bildade åtgärdsgrupper inom
handlingsprogrammen till nationella strategin för yrkes- och
turismfiske samt vattenbruk.

Från FK:s sida kommer Krister att medverka den 10 maj i Göteborg,
turismfiske, Yrkesfiske Ronald samt Anne inom vattenbruket. Fler är
välkomna att ansluta sig.
Beslöts att godkänna informationen.

f/ Krister rapporterade om erbjudandet till FK att vara co-creators i
kommande Mistra finansierat projekt. Den 28 april är FK inbjudna till
workshop i Stockholm inför slutlig ansökan till sommaren. Anders G
har anmält intresse för deltagande i workshopen.
Beslöts att godkänna informationen

g/ Krister informerade om projektet Sveriges Fiskekommuner.
Slutkonferens den 26 april. Projektet avslutas 31 maj.
Beslöts att godkänna informationen.

h/ Krister informerade om nyttjanderätt till vatten avseende
vattenbruk. Finns möjligheter för kommun att be Lantmäteriet göra
utredningar om nyttjanderätt i kustnära vatten.
Beslöts att godkänna informationen.

Rapporter och kommande möten
§10
a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 28 febr
2022.
b/ Krister rapporterade från projektet ”Nätet” som etablerar många
kontakter med kommunernas köksansvariga.
c/ Krister rapporterade att projektet ”Fiskaren i skolan” fått mer medel
från VGR som innebär att pilotstudien övergår till ett större projekt.
d/ Krister rapporterade från deltagande i nationell
vattenbrukskonferens på Laholmen den 15-16 mars.
e/ En ”Save the date” för SPF PO årsstämma den 20 maj. Krister
skickar ut inbjudan till LG när den kommer.
f/ FK skickade in ett kort remissvar till Naturvårdsverket den 25 febr
angående jakt på knubbsäl.
g/ Kommande möten/aktiviteter som är kända idag är:
•

Skagerackkonferensen 3-4 maj Skagerack, Strömstad

•

Passion för mat, 22-24 april NOVA ARENA,Trollhättan

•

Seminarium havsbaserad vindkraft 11 maj kl 09.00 till 11.00

•

Fiskeforum 2022 – någon gång i höst

•

Politikerutbildning inom vattenbruk 13 maj, Ingela skickar inbjudan

•

Dialog forum inom vattenbruk med bland andra Länsstyrelsen 28 april

•

Utbildning, Samförvaltningen Norra Bohuslän, 12-13 maj, inbjudan
skickas

•
•

Beslöts för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Vad kommuniceras från mötet
§11
a/ Sprida information kring filmen om Islandsfisket.
b/ Pressmeddelande som framhåller att svenskt fiske är i världsklass
och att enskilda företagares miljöbrott inte ska skada en hel yrkeskår.

Kommande möten 2022
§12
Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till
studiebesök.
17 juni Studiebesök hos båten Carmona, Ö-varvet, samt möte i
kompetenshuset, Öckerö

Övriga frågor

9 sept

8 +fjordar inkl säl och skarv, troligen Stenungsund

21 okt

Sotenäs symbioscenter med olika verksamheter

16 dec

HaV:s lokaler Göteborg med efterföljande avslutning

§13
a/ Beslöts att protokollen ska skickas till kommunernas diarium med
respektive kommuns ledamöter för kännedom.
b/ Förste anställde personen till Fiskekommunerna för 25 år sedan,
Cathrine Byrön har hört av sig. Återkommer senare med
förhoppningsvis mer historik kring Fiskekommunernas första år.

Mötet avslutas

§14
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare

…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande

……………………………………………………………
Göran Hahne, justerare

Protokollet är digitalt justerat

