Protokoll nr 3 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Kompetenshuset, Öckerö samt studiebesök Ö-varvet nya
fiskebåten Carmona
2022-06-17 kl. 09.00 – 15.00

Närvarande:

Lars Tysklind och Ingela Skärström (Teams) Strömstad, Fredrik
Handfast, Sotenäs, Bo Gustafsson Lysekil, Ronny Svensson och
Anders Arnell Orust, Anders G Högmark och Anna Aldemark Tjörn,
Jan Utbult till 11.45 och Ronald Johansson Öckerö, Madeleine
Johansson och Roland Norlén Göteborg, Astrid Buröi (Teams) VGR
samt Krister Olsson.
Dessutom deltog under punkt 6 Krishan Kent från Fiskbranschens
Riksförbund via Teams.
Företrädare för lanseringen av sillburgaren fick förhinder och punkten
utgick från programmet.

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Bo Gustafsson utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2022-04-08.
Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Förslag till dagordning
§4.
Företrädare för företaget till produkten sillburgare och sillfärs hade sent
meddelat förhinder och den punkten förslås utgå.
Beslöts
Att i övrigt godkänna förslaget till dagordning.
Aktuella frågor fiske och vattenbruk inom EU
§5
Astrid Buröi arbetar på uppdrag från VGR med EU-frågor med
placering i Bryssel. Astrid informerade mötet om aktuella fiske - och

vattenbruksfrågor inom EU och hur Fiskekommunerna kan agera
utifrån detta.
EU har en strategi för hållbar blå ekonomi som innefattar fiske och
vattenbruk. Utifrån den finns ett antal satsningar för att uppnå målen i
denna EU-strategi.
Det finns fonder och program utöver ”Fiskerifonden” som kan
medfinansiera satsningar inom fiske och vattenbruk. I slutet av året ska
EU-kommissionen se över om den Gemensamma Fiskeri Politiken
behöver revideras. Om det görs behöver Sverige och
Fiskekommunerna engagera sig.
Sverige har en Parlamentsledamot, Emma Wiesner, i fiskeutskottet.
Astrid har gärna en nära kontakt med Fiskekommunerna och kan spela
in kommentarer på frågor som berör Fiskekommunernas arbete i de
olika nätverk där VGR medverkar. Astrid återkommer med en lista på
vilka hamnar som kan få stöd inom CEF (fonden för ett sammanlänkat
Europa).
Ordförande tackade för den värdefulla informationen om EU:s arbete
där Fiskekommunerna har möjligheter att föra mer dialoger.

Information från Fiskbranschens Riksförbund
§6
Ordförande Krishan Kent berättade om WWF och deras nyligen
uppdaterade fiskeguide. Räkan från Skagerack är rödlistad. WWF
försvarar inte länge märkningarna MSY, ASY och KRAV. Det innebär
då att WWF rödlistar räkan eftersom de sedan tidigare inte litar på
räkfiskets regelefterlevnad. Att kontrollen för räkfisket inte är tillräckligt
bra, enligt WWF.
Kent tog också upp frågan om önskvärdheten att äta mer sill och
skarpsill. Inklusive problematiken att Livsmedelsverket ständigt
upplyser om riskerna med att äta sill från Östersjön vilket är generellt
överdrivet. Men Livsmedelsverkets agerande utgår från regelverket
enligt vårt nuvarande Europeiska Gemensamma Fiskeripolitik.
Ordförande sammanfattande och tackade för den värdefulla
informationen samt svar på frågor som ställdes.

Nytt från kommuner och VGR
§7
Öckerö: På Ö-varvet var det nyligen namngivning till nya fiskebåten
Carmona med mycket stor publik. Ny marinteknisk utbildning för att få
fler utbildade personer till de marina näringarna. Tio hamnar i
kommunen samarbetar mera vilket inneburit utbildning i säkerhet.

Hamnen Björnhuvudet har slutligen fått allt klart med privat ägare i
form av Ö-borgen.
Göteborg: I Frihamnen pågår förberedelser för ny verksamhet med
marin anknytning.
Tjörn: Havets dag i Rönnäng har genomförts igen med stor
publiktillströmning och försäljning. Sillens dag har genomförts med
uppskattningsvis 4 - 5 000 deltagare! Fiskeföretaget Carmona har
utsetts till årets företag på Tjörn. Det finns fortfarande möjligheter att
söka projektmedel hos Fiskerifonden, Jordbruksverket för draggning
efter förlorade fiskeredskap, ”spökfiske”.
Sotenäs: Marina återvinningsstationen har tillverkat ”plasttackor” som
överlämnats till Prins Albert av Monaco som vunnit ett marint miljöpris.
Kommunen arrangerar marina barnläger. Företaget Smögenlax är
färdig med den lilla anläggningen (försöksanläggning i samverkan med
andra parter). Miljötillstånd för deras ordinarie anläggning finns
förhoppningar om att få inom en inte alltför lång tid.
Strömstad: Samförvaltningen norra Bohuslän har genomfört tre
utbildningar två i höstas och den sista nu i maj. I Östfold/Vikens fylke
finns en krabbfabrik som exporterar krabbkött vilket också kan ge
möjligheter för våra egna fiskare. Interreg projektet Marint gränsforum
Skagerack har avslutats. Marina kolonilotter som först började på
Tjärnö kommer nu också att finnas i Göteborgs hamn.

Remissvar Överlåtbara Fiskerättigheter
§8
Inför mötet hade ett förslag till remissvar från HaV angående
konsekvenser av införande av Överförbara Fiskerättigheter, ÖF,
skickats till Ledningsgruppen, LG. Förslaget diskuterades och LG
enades om några förslag till justeringar i svaret till remissen.
Beslöts
Att utsedd remissgrupp justerar till ett nytt remissvar utifrån
mötets mening och mejla förslaget till LG för slutligt
godkännande före insändandet 27 juni.

Uppföljning av pågående aktiviteter
§9
a/ Krister informerade om regelförenkling inom vattenbruket. Nytt möte har
skett med nätverket och företrädare för Regeringskansliet den 6 maj. Inga
direkta nyheter/framsteg. Nästa möte planeras till september och då är det
branschrådet för svenskt vattenbruk och sjömat som tar över stafettpinnen
som koordinator med Fiskekommunerna som fortsatt deltagare.

Beslöts att godkänna informationen.

b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Inom kort kommer artikel från Sotenäs och därefter Tjörn. Strömstad
och Lysekil är intresserade.
Beslöts att godkänna informationen.
c/ Marin matmarknad i samband med Västerhavsveckans
invigning den 6 aug 2022 i Fjällbacka. En projektgrupp där Krister
deltar arbetar fortsatt med att konkretisera ett program för marin
matmarknad med start kl 12.00 i anslutning till invigningen av
Västerhavsveckan.
Beslöts att godkänna informationen.
d/ Krister har blivit intervjuad av Jordbruksverket som har
Regeringsuppdraget och ”…handlar om att Jordbruksverket
tillsammans med berörda fiskerinäringar ska analysera och
sammanställa dagens fiskberedning och deras mottagningskapacitet
samt identifiera hinder och utvecklingsbehov”. Uppdraget är både på
kort som längre sikt.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Chalmers industriteknik har frågat FK om att vara partners i ansökan
till MISTRA i ett projekt C2B2 som är ett av tre kvarvarande
ansökningar i utlysningen inom ”Hållbar blå ekonomi”. FK finns även
sedan tidigare med i en annan ansökan i samma utlysning vilket är
tillåtet.
Syftet är att hitta processer för bättre förvaltning av havet och ge
ändringsförslag till myndigheter.
Beslöts anmäla intresse till Chalmers industriteknik som partners
i ansökan.
f/ Krister informerade om projektet Sveriges Fiskekommuner som
slutrapporterades den 31 maj. Projektägaren Simrishamns kommun
fortsätter arbetet med att ta reda på och stimulera andra kommuner att
bilda regionala, kommunala nätverk.
Beslöts att godkänna informationen
g/ Fiskekommunerna har deltagit och medverkat i två olika seminarier
om havsbaserad vindkraft arrangerat av Landsbygdsnätverket och
HaV. I FK:s verksamhetsplan för 2022 finns att FK ska arrangera ett
kunskapsseminarium om havsbaserad vindkraft.
Beslöts
Att FK inte själv i nuläget initierar kunskapsseminarium
Att godkänna informationen.

Synpunkter samexistens vindkraft
§10
HaV har tillsammans med Energimyndigheten ett Regeringsuppdrag
angående samexistens vid eventuella kommande havsplanerade
vindkraftverk. HaV har i samband med detta frågor som önskas
svar/inspel på senast 31 okt. Frågorna har varit utskickade före mötet.
Beslöts
Att ”remissgruppen” tar fram ett första förslag till nästa möte den
9 september

Rapporter
§11
a/ Krister rapporterade om nuläget med FK:s ekonomi per den 30 april
2022.
b/ Krister rapporterade från Jordbruksverket och HAV:s uppdrag att
genomföra handlingsprogrammen till nationella strategin för fiske och
vattenbruk. Krister och Ronald deltar den 21 juni på distansmöte inom
yrkesfisket Krister finns med inom turismfiske och Anne vattenbruk.
c/ Krister rapporterade antal ansökningar samt planerade intervjuer
avseende efterträdare till processledartjänsten för Fiskekommunerna.
Beslöts för delpunkterna ovan:
Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Arbetsgrupp andra halvåret -22
§12
I tur att utses till arbetsgrupp för remissvar är Madeleine Johanson,
Ronny Svensson och Fredrik Handfast.
Förslag till beslut
Att utse Madeleine, Ronny och Fredrik till arbetsgrupp för
remissvar andra halvåret 2022

Vad kommuniceras från mötet
§13
I första hand kommunicerar vi från mötet om studiebesöket på
nybyggda fiskebåten Carmona på Ö-varvet.

Kommande möten 2022
§14
Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till
studiebesök.

Övriga frågor

9 sept

8 +fjordar inkl säl och skarv,

21 okt

Sotenäs symbioscenter med olika verksamheter,

16 dec

HaV:s lokaler Göteborg med efterföljande avslutning.

§15
Inga övriga frågor förekom

Mötet avslutas

§16
Ordförande tackade för visat intresse och informerade om efterföljande
studiebesök på Ö-varvet och nybyggda fiskebåten Carmona vilket
avslutas 15.00. Därefter avslutade ordf mötet.

…………………………………………………………..
Krister Olsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande

……………………………………………………………
Bo Gustafsson, justerare

Protokollet är digitalt justerat

