Protokoll nr 5 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK

Plats och tid:

Rena Havs lokaler i Kungshamn, Sotenäs.
Studiebesök Rena Hav samt Smögen Lax (13.00-14.30)
2022-10-21 kl. 9.00-14.30

Närvarande:
Lars Tysklind, Strömstad, Fredrik Handfast, Sotenäs, Elisabeth
Jonsson, Tanum, Liselott Fröjd (Teams) Tanum, Anders G Högmark
Tjörn, Anna Aldegren, Tjörn, Ronald Johansson, Öckerö, Roland
Norlén, Göteborg (Teams), Anne Gunnäs, Lysekil, Anders Arnell,
Orust, samt Amanda Gustafsson.
Utöver ledningsgrupp närvarade:
Nils Gunnäs (praktikant) (9.00-14.30)
Claes Lundberg, Rena Hav (13.00-14.30)

Mötet öppnas

§1
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Val av justerare

§2
Anders Arnell utses till justerare.

Föregående protokoll
§3
Justerat protokollet från föregående möte, 2022-09-09.
Beslöts
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.
Förslag till dagordning
§4.
Beslöts att godkänna förslaget till dagordning.

Remiss Havsbaserad vindkraft
§5
Remissgruppen meddelar att sedan föregående möte har svaret på
remiss gällande havsbaserad vindkraft med avsändare HaV och
Energimyndigheten redigerats. Frågan om beslut till färdig remiss lyfts.
Dialog kring vad Fiskekommunerna syftar till i svaret. Dialogen leder till
att vissa justeringar görs inför färdigställande. Amanda ansvarar för att
färdigställa samt delar det med remissgruppen inför slutdatum 31
oktober.
Beslöts, att justera svaret, skickas till HaV senast 31 oktober.

Nytt från Kommuner och VGR
§6
Sotenäs: Positivt besked har nått Smögen Lax från Miljödomstolen då
dem lovat prövning av fallet utan förhandling. Hoppas på en
testodling av lax innan sommaren. Planer finns även på en foderfabrik
och biologiska filter provas ut. Om domen faller väl planeras det för
två odlingar i en skala om sammanlagt 6000 ton. En färsmaskin ska
testas på Smögen Fiskauktion som primärt ska ta vara på Braxenfisk
och framåt restprodukter från industrin. Flera lossningar har gjort i
Kungshamn, Guleskärskajen, för att transporteras med lastbil till
Sweden Pelagic, Ellös.
Lysekil: Ett projekt med Preems raffinaderi är uppe för undersökning.
Outnyttjad industrimark kan vara möjligt att generera ett projekt med
ett cirkulärt system för att ta vara på fjärrvärmen från raffinaderiet. En
cirkulär modell med odling av alger, fisk alternativt sjöpung planeras.
Även ansvarig för den offentliga måltiden i kommunen är intresserad
av att öka mängden närproducerad mat på tallriken. En akvaponisk
lösning kan öka det närproducerade blåa proteinet till den offentliga
måltiden.
Viable seas förväntas få en fysisk och innovativ roll efter marina
klustrets slut i årsskiftet. Tanken är att Viable Seas ska få en ledande
roll för forskningsprocesser kopplade till EU. Finansiering från
Regionala utvecklingsnämnden har tilldelats för att utföra uppdraget.
Juridiska processer och tillståndsprövning ska finnas möjlighet att
utforska för att skapa en ny affärsmodell. Tankar om ett cirkulärt
system istället för det idag traditionella linjära regelverket efterfrågas.
Kristineberg ska bli test arena.
Strömstad: Meddelar att Marint Gränsforum Skagerack är avslutat.
Elektrifiering av en Kosterbåt är genomförd. Kräver att hamnen ser
efter behov av effektiv laddning.
Tanum: Ostronodlingen är nöjda med säsongen, utökar sin
verksamhet med nyanställning samt sökande efter större ytor för att
skala upp verksamheten. Hummerfisket har varit bra i kommunens

vatten. Uppmärksammar skillnad i efterfrågan av hummersafari och
turism kring hummer. Möjligen världsläget eller andra aktiviteter som
prioriteras efter pandemin som orsak. Även Tanum planerar för att
elektrifiera hamnområden för att tillgängliggöra hamnarna för eldrivna
båtar.
Öckerö: I Öckerö kommun samarbetar hamnar med stora frågor som
elförsörjning och upprustning. Björkö har fått en tillsyn där en
utvärdering sker gällande byggnation i havet då Länsstyrelsen ska
godkänna även tidigare byggnader i havet. Ställer sig frågan varför
detta prövas? Björnhuvudet planeras som en central hamn i Öckerö
tillgänglig för större fartyg att lägga till. Lyfter även som syns lokalt i
åldersväxlingen i det demersala fisket, hur är vi med och bidrar till att
öka attraktionskraften till yrket?
Göteborg: Inget nytt att rapportera.
Tjörn: Uppmärksammat ett ökat intresse för blå mat i kommunen. Ett
evenemang med företagare i kommunen fick en lokalt framställd
frukost serverad med fokus på havet, vilket Näringslivsrådet initierat.
Delar en dialog gällande protein som har en renande effekt på havet i
förhållande till om vad allmänheten vill äta, hur mycket av de som
renas finns kvar i produkten vid konsumtion?
Efter ett möte med Jordbruksverket gällande frågan om hinder eller
möjligheter med att öka landning av svenskkvoterad fisk i Sverige
skapades en oro. Viktigt att vara aktiv i processen för att bevara
Västkusten som en framtida aktör.
Orust: Dialogen kring rening av processvatten kopplat till Sweden
Pelagic är inte kommunen längre delaktig i. Framledes är det en
förhandlingsfråga mellan Sweden Pelagic och framtida exploatör för
en upphandling om ett nytt reningsverk.
Beslöts
Att godkänna informationen och att fortsatt vara aktiva i dialogen
med Sweden Pelagic.

Uppföljning av pågående aktiviteter
§7
a/ Regeringsuppdraget regelförenkling inom vattenbruk och fiskelag.
Fiskekommunerna, via Amanda, har deltagit i ett möte med
Regeringskansliet och kunniga inom vattenbruk i regeringsuppdraget att
förenkla regler för vattenbruk och fiske. Även Anne Gunnäs deltog i mötet och
sammanfattar mötet; Möjligheterna med en egen lag för vattenbruk undersöks

samt en översyn av fiskelagen. Att uppdraget gäller att utgå ifrån lagen tolkas
positivt i frågan då den länge varit aktuell men inte nått förändring i tidigare
utredningar. En expertgrupp har tillsatts där Jonas Kyrönviita är kandidat att
delta efter hans uppmärksammade avhandling på ämnet. Uppdraget för
vattenbruk avlutas juni 2023 medan fiskelagen utreds tills november 2024.

Beslöts att godkänna informationen.
b/ Uppföljning av kommunvisa artiklar fiskeföretag
Sotenäs har skickat sin artikel och publicering i våra sociala kanaler
väntas ske under kommande vecka. Göteborg är näst på tur och en
artikel från Göteborgsområdet planeras publiceras under november
månad. Utöver Göteborgs artikel planeras en artikel från en småskalig
yrkesfiskare från Göteborg. Ledningsgruppen samtalade kring andra
möjliga inslag att belysa i media för att öka kunskap och spridning av
yrket och branschen.
Beslöts att godkänna informationen.
c/ Jordbruksverkets Regeringsuppdrag att se över hinder med
ökad landning av svenskkvoterad fisk i Sverige.
Amanda informerade kortfattat om ett möte som ägt rum med
Jordbruksverket under september månad. Hindren som då belystes
var infrastruktur, dialog och finansiering som de stora trösklarna.
Ledningsgruppen var överens om att dialog är centralt för att alla
aktörer ska få vara delaktiga i framtida utfall. Besök har gjorts från
Jordbruksverket till Sotenäs och Tjörn. Fiskekommunerna bevakar
fortsatt frågan.
Beslöts att godkänna informationen.
d/ Arbetet i åtgärdsgrupper kopplat till handlingsplanerna utifrån
nationella strategin.
Fiskekommunerna har fått inbjudan till ett möte för att ta del av
information gällande kommande struktur och potentiella förändringar
kopplat till denna. Deltagande i både fokusgrupp kopplat till yrkesfiske
samt åtgärdsgrupp för ekosystembaserad fiskförvaltning äger rum i
november, Jönköping. Ronald tog upp en inbjudan till sig kopplat till
yrkesfiske där kravet för att medverka var egen sökt finansiering.
Problematiken med hur urvalet och prioriteringen blir i en sådan grupp
inte är likabehandlande lyftes.
Anne berättade att för vattenbruket ska en karta bildas, personen för
uppdraget ligger under upphandling. Kartan ska överblicka
kommuners områden som är tänkta för framtida vattenbruk i detalj
samt översiktsplan. I februari månad planeras en workshop kopplat till
kartan för att se över vattenbrukets framtida möjligheter.
Beslöts att godkänna informationen.
e/ Nationell fiskenätsträff
Det nationella fiskenätverket planerar ett möte som skjuts fram i
väntan på att EHFVF ska bli sökbart. Fiskekommunerna har fått

underlag inför mötet för att lämna synpunkter kring. Fiskekommunerna
har inga synpunkter men ser gärna att syftet med det nationella
nätverket definieras. Fiskekommunerna representerar aktiva
fiskekommuner på Västkusten och deltar nationellt i frågor som rör
både västkusten men kräver en nationell samverkan.
Beslöts att godkänna informationen
f/ Övriga aktiviteter
Poängterar vikten av politiken och ställer oss frågan hur vi förstärker
västkustens röst nationellt?
Beslöts att godkänna informationen

Rapporter och kommande möten
§9
a/ Frågor till HaV. Ett underlag inför kommande möte på HaV
arbetades fram. Majoriteten av frågorna sammanfattas i hur fiskets
utveckling ska ske på ett hållbart och attraktivt sätt. Fiskekommunerna
ser fram emot att ta del av information från HaV om framtidens
intresseområden.
b/ Utlovad rapport från Fiskbranschens Riksförbund uteblev.
c/ Ekonomirapport uteblev och delas med ledningsgruppen så snart
den finns tillgänglig. Inga större förändringar gjorda sedan föregående
möte.
d/ EHFVF sökbart under v. 46. Frågan om att möjligheten att söka
fonden i kommunikativt syfte för att öka kunskapen om den blå näringen
lyftes.
e/ Fiskaren i skolan. Hushållningsällskapet i samarbete med
yrkesfiskets producentorganisationer har under hösten gjort ett projekt
riktat till elever i mellanstadieålder där dem får ta del av en yrkesfiskares
arbete. Målet med projektet är att öka kunskapen om var fisken kommer
ifrån och attrahera en yngre skara att söka sig till yrket. Utöver detta har
ovanstående parter i samarbete med sjömatsfrämjandet och
Landsbyggdsnätverket skapat en julkalender som kommer finnas
tillgänglig i ovanståendes sociala kanaler under december månad.
Materialet är tänkt för undervisning men är tillgängligt för alla
intresserade av julkalender fiskens väg från hav till julbord.
f/ Avgränsningsområde för miljökonsekvensbeskrivning av
ändrade havsplaner. Av bristande tid inför slutdatum av remiss beslöt
ordförande att lämna svar om framtida deltagande då resurserna från
Fiskekommunerna var begränsat för ett mer ingående svar.
g/ Övriga rapporter Skandiahamnen har fått motstånd i
Miljödomstolen gällande att dumpa muddermassor till havs.

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

Vad kommuniceras från mötet
§11
Främst vill vi i Fiskekommunerna kommunicera studiebesöket på
Rena Hav. Ett utmärkt exempel på hur restströmmar kan tas tillvara
på för att skapa en hållbar industri som dessutom medför positiva
effekter. Inspirerande och lärorikt.
Återrekrytering inom yrkesfisket är centralt för yrkets framtid.
Fiskaren i skolan som ett bra pilotprojekt för att öka kunskapen och
visa upp yrkesfisket samt fiskens väg från hav till bord.
Ett viktigt ord som mötet kretsade kring ur många perspektiv:
Kommunikation.

Kommande möten 2022
§12
Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till
studiebesök.
16 dec

HaV:s lokaler Göteborg med efterföljande avslutning.

Övriga frågor

§11 Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

§15
Ordförande tackade för visat intresse och informerade om
eftermiddagens studiebesök på Rena Hav och Smögen Lax. Efter
studiebesök avslutades mötet.

…………………………………………………………..
Amanda Gustafsson, sekreterare

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

……………………………………………………………
Anders Arnell, justerare

Protokollet är digitalt justerat

