Protokoll nr 4 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK
Plats och tid:

Hotell Riverside, Fyrbodals kommunalförbund, lokal Dalsland.
Studiebesök 8+ fjordar (12.30-15.00)
2022-09-09 kl. 09.00 – 15.00

Närvarande:

Lars Tysklind, Strömstad, Fredrik Handfast, Sotenäs, Elisabeth
Jonsson, (Teams) Tanum, Bo Gustafsson Lysekil, Anders G Högmark
Tjörn, Ronald Johansson (avvek 10-11) Öckerö, Roland Norlén,
Göteborg, Carin Ramneskär (avvek 11.00-11.20) VGR samt Krister
Olsson och Amanda Gustafsson.
Johannes Wahlström (9.00-9.45) och Niclas Åberg (11.30-15.00)

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Anders G Högmark utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2022-06-17.
Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Förslag till dagordning
§4.
Beslöts att godkänna förslaget till dagordning.
Projekt Nätet – Johannes Wahlström
§5
Johannes Wahlström informerar om ”Projekt Nätet” som syftar till
att utveckla distributionskedjan för att tillgängliggöra fisk till både
allmänheten och offentliga kök via förbättrade digitala lösningar.
Möjligheter och svårigheter diskuterades och resulterade i att
strukturen för landningar bör utvecklas för att behålla fiskets fångster i
Sverige och främja råvaran till humankonsumtion.
Efter många frågor och inspel sammanfattade ordförande och
tackade för informationen och svar på frågorna som ställdes.

Remiss havsbaserad vindkraft
§6
HaV och Energimyndigheten har Regeringsuppdraget
samexisterande havsbaserad vindkraft, Krister redovisar intern
sammanfattning och förtydligar att det är viktigt att involvera
vattenbruket och fisket för att ta vara på deras kunskap samt höra
andra berörda instanser med kunskap om ämnet för att driva
processen inklusive utsedda remissgruppen fram tills nästa FK möte
21 oktober.

Nytt från kommuner och VGR
§7
Öckerö: Ronald meddelar att det har varit invigning av nybyggda
fiskefartyget Astrid.
I övrigt bordlades punkten av tidsskäl till nästa möte
Uppföljning av pågående aktiviteter
§8
a/ Krister informerade om regelförenkling inom vattenbruket givet ur
regeringsuppdraget i juli månad. Reglerna behöver ses över för att förenkla
etableringen av vattenbruk för att skapa förutsättningar för branschen.
Konstaterades att processen idag inte är av hållbar kvalitet. Nätverket som
FK ingår i söker kontakt med utredaren.

Beslöts att godkänna informationen.
b/ Kommande artiklar om yrkesfiskare.
Fredrik meddelar att Sotenäs artikel är klar. Vidare arbete med
resterande kommuners artiklar fortsätter.
Beslöts att godkänna informationen.
c/ Jordbruksverkets, SJV, Regeringsuppdrag om att identifiera
hinder för ökad förädling av svenskvoterad fisk. 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.
Krister informerar om att besök har gjorts i Sotenäs, Västervik samt
Ellös samt under kommande vecka, möte med SJV för fortsatt dialog.
Möjligheter och hinder med att öka landningen i Sverige ska
presenteras under våren 2023. Diskuterades möjligheten att succesivt
införa en högra andel av den svenskkvoterade fisken i Sverige,
inspirerat av modeller från Danmark eller Litauen.

Beslöts att godkänna informationen.
d/ Arbetet i åtgärdsgrupper kopplat till handlingsprogrammen för
nationella strategin har inte haft möten sedan LG träffades i juni.
Amanda ersätter Krister inom yrkes - och turismfiske
Beslöts att godkänna informationen.
e/Krister öppnar frågan om Sillens dag och vidarebefordrar
information från Fiskbranschens Riksförbund, syftet med dagen är att
skapa en plattform för att öka intresset för råvaran sill.
Ledningsgruppen konstaterar att det är viktigt att skärpa fokus på
sillen som råvara under denna typ av evenemang för att det ska fylla
sitt syfte. Eventuellt behövs ökade medel för att lyfta strukturen för
evenemanget för att nå sitt mål.
Beslöts att godkänna informationen
f/ Krister informerar om att Jordbruksverket efterfrågar en rådgivande
kommitté för innovation inom den ”blå näringen”. Ledningsgruppen
diskuterar inträdeskravets höjd, inte alltid akademi och innovation är
synonymt.
Beslöts att godkänna informationen

Rapporter och kommande möten
§9
a/ Amanda Gustafsson ersätter Krister Olsson som processledare från
1 oktober. Under september arbetar båda två under introduktionstiden.
b/ Utlovad rapport från Fiskbranschens Riksförbund hade uteblivit.
c/ Krister presenterar ekonomin per den 30 juni. Samma utfall som
föregående rapport per den 30 april.
d/ Krister meddelar att Fiskekommunerna deltar i två av tre Mistra
ansökningar via Innovatum samt Chalmers Tekniska Högskola. En av
tre sökande vinner ansökan. Beslut tas i december månad.
e/ Marina matmarknaden 6 augusti innehöll stor andel innovatörer
och flertalet besökare. Uppföljning efterfrågas.
f/ Svenska programmet av Europeiska havs-, fiskeri-, och
vattenbruksfonden (EHFVF) är godkänt av EU och ska vara sökbart i
november 2022.
g/ Remissvaret angående ägarkoncentration i demersalt fiske
skickades in den 27 juni.
h/ Krister rapporterade om två inbjudningar Fiskeforum och WIN WIN
Award. Inbjudningarna skickas till Ledningsgruppen.
Beslöts för delpunkterna ovan:

Att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna

Valberedning ordförande 2023
§10 Ledningsgruppen utser följande till valberedning:
Anders G Högmark (sammankallande), Liselotte Fröjd samt Jan Utbult
tillfrågas av Krister och meddelas till ordförande och Anders G Hökmark.
Beslöts:
Att utse Anders G Högmark som kallande i valberedningen
Att Krister tillfrågar Liselotte Fröjd och Jan Utbult att ingå i
valberedningen

Vad kommuniceras från mötet
§11
Diskuterades artikel om att öka sillens andel i vår kost men också
belysa vilka hinder det finns för detta.

Kommande möten 2022
§12
Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till
studiebesök.
21 okt
Sotenäs symbioscenter, planeras för besök hos Rena Hav
samt Swedish Algae Factory.
16 dec

Övriga frågor

HaV:s lokaler Göteborg med efterföljande avslutning.

§13
Krister informerade om Västerhavets vattendistrikt beslutat om
åtgärdsprogram och förvaltningsplan för perioden 2022-2027.

8+ fjordar, Niclas Åberg
§14
Niclas Åberg, 8+ fjordar berättade främst om säl– och -skarv frågan,
åtgärder uppströms för att gynna reproduktion av fisk och vilken
potential fisketurismen har.
Ordförande tackade för mycket intressant föredragning.

Mötet avslutas

§15
Ordförande tackade för visat intresse och informerade om
eftermiddagens studiebesök med Niclas Åberg om ett av 8+fjordar
arbete samt nästkommande möte 21 oktober.

…………………………………………………………..
Amanda Gustafsson, sekreterare
…………………………………………………………
Lars Tysklind, ordförande

……………………………………………………………
Anders G Högmark, justerare

Protokollet är digitalt justerat

