
 

Protokoll nr 6 2022, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Havs och Vattenmyndighetens lokaler, Kvarken 

                                   Ledningsgruppsmöte med Information från HaV   

2022-12-16 kl. 09.00 – 16.00  

                                    

                                      
Närvarande: Lars Tysklind (från kl. 11.00), Strömstad, Fredrik Handfast, Sotenäs 

(Teams), Hans Schub, Tanum, Bo Gustafsson och Anne Gunnäs, 

Lysekil, Anders G Högmark och Anna Aldegren, Tjörn, Anders Arnell 

(avvek 15.00) och Ronny Svensson (Teams), Orust, Ronald 

Johansson och Jan Utbult, Öckerö, Roland Norlén och Madeleine 

Jonsson (Teams fm., fysiskt em.), Astrid Burhöi (Teams em.) samt 

Amanda Gustafsson,   

9.30-12.00 deltog från HaV:  

Mats Svensson, Goncalo Carneiro, Adam Antonsson, Qamer 

Chaudhry, Max Vretborn (9.30-11.00) och Patrik Persson. 

Information från Havs och Vattenmyndigheten.  

 

Mötet öppnas §1  

Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

   

Val av justerare §2 

 

Anders Arnell utses till justerare för §1–8 

Jan Utbult utses till justerare för §9–12 

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, inskickat 2022-28-10. 

 Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Förslag till dagordning 

§4.  

 Att punkt 8 h/ behandlas i punkt 7 d/.  



Beslöts 

Att i övrigt godkänna förslaget till dagordning. 

 

Havs och Vattenmyndigheten informerar 

§ 5 

 HaV presenterade sitt arbete utifrån Fiskekommunernas frågor som 

ställts inför mötet. Inledningsvis delade Mats Svensson myndighetens 

arbete med utförandet av Havsplaner och ekosystembaserad 

förvaltning. Max delgav ytterligare information utifrån 

ekosystembaserad havsförvaltning och insatser som pågår i utvalda 

pilotområden. Det aktuella ämnet Havsbaserad vindkraft 

presenterades av Goncalo och Adam och efterföljande delades en 

presentation av utformningen av ett nytt demersalt system samt hur 

arbetet med nyrekrytering ser ut från myndighetens perspektiv, 

presenterat av Qamer och Patrik. Varje presentation efterföljdes av 

frågor från ledningsgruppen och en bra dialog uppstod vi samtliga 

föredragningar.  

Vice ordförande i samklang med ordförande tackade HaV för en 

informativ förmiddag och bra dialog. Frågorna följs fortsatt upp. 

 

Nytt från kommuner och VGR 

                                  §6  

                       Tjörn: Rapporterade inget nytt inom området för Fiskekommunerna. 

Tanum: Meddelar att kajen i Fjällbacka har fått pris från synskadades 

riksförbund med motivering; sin utformning och tillgänglighet.  

Orust: Positiva till medfinansiering vid eventuell infrastruktursatsning på Ellös 

och Sweden Pelagic. 

Lysekil: Tidigare nämnda händelsen där utkast av hajar uppmärksammades 

har nu en person polisanmälts för händelsen. Projektet med möjligheter att ta 

vara på restströmmar från Preem-raffinaderiet fortsätter.  

Öckerö: En tillsynsanmälan till Björkö hamn oroar Öckerö. Det är bryggor 

uppförda på 1930–40 talet som prövas i nutid. Öckerö planerar för att delta i 

spökfiskeprojektet.  

Göteborg: Intervjuat yrkesfiskare till artikelserien för FK vilket väckte stort 

engagemang och efterfrågar i vilka behov Göteborg och FK kan vara med och 

bidra. I kontakt med arrangörer för kommande konferens (Nordic Seafood 

Summit) har ett behov uppmärksammats, problematiken med föryngring inom 

yrkesfisket, lagts som förslag till arrangörerna att inkluderas i konferensen. 

                       Strömstad: Elektrifieringsfrågan i hamnar är fortsatt aktuell. 

Sotenäs: Meddelar att Smögen Lax fått negativt besked ifrån MMD, trots 

tidigare positivt besked från MÖD. Konstaterar att prioriterat ärende bör ha 



effektivare handläggningstid än 1,5 år. Marenor har fått utökat tillstånd vilket 

ger dem möjlighet att skala upp sin produktion. Smögens Fiskauktion har fått 

tillgång till en färsmaskin för att mala fiskfärs ifrån Brax, ett samarbete med 

Stockholms Fiskauktion. Färsmaskinen väntas även kunna ta vara på avskär 

från andra arter. Den Marina Återvinningscentralen i samverkan med SFPO 

och Jordbruksverket ser över möjligheterna att skapa en 

producentansvarsorganisation. 

VGR: Astrid meddelar att Anders Carling ersätts som tjänsteperson från VGR 

kommande år. VGR kommer inte längre att finansiera Maritima Klustret utan 

sluter upp i Viable Seas som en nationell satsning. 

 

 §7 Uppföljning av pågående och nya aktiviteter  

                                   a/ Verksamhetsberättelsen 

                                   Ett utkast till verksamhetsberättelse presenterades. Några synpunkter 

på aktiviteter lämnades och Amanda redigerar texten. Färdigställandet 

av verksamhetsberättelsen sker första mötet 2023.  

                                   b/ Artiklar yrkesfiskare  

                                   Sotenäs artikel är publicerad och Göteborg väntas vara färdig under 

december. Tjörn delar sin artikel under januari månad. Spridning av 

artiklar diskuteras och förslag att uppmuntra lokala medier om 

artikelserien för större spridning godtas. Även ett förslag om andra 

artiklar för Fiskekommunernas område föreslås, ex. spökfiskeprojekt 

och 8+ fjordar.  

                                    c/  

                                  i/Remissgrupp  

                                   Inför första halvåret 2023 är Tanum, Uddevalla och Öckerö ansvariga 

att representera remisgruppen. Ifrån Tanum finns i nuläget ingen vald 

tjänsteperson till Fiskekommunerna, därav delas posten på Anne 

Gunnäs, Lysekil (januari-mars) och Anna Aldegren, Tjörn (april-juni). 

Från Öckerö Ronald Johansson och från Uddevalla, Anders Brunberg.  

                                    Beslut: Remissgruppen första halvåret: Anne Gunnäs, Anna 

Aldegren, Ronald Johansson och Anders Brunberg.   

                                    ii/ Kommunikationsgrupp  

                                   Koordinator ställde frågan om att eventuellt tillsätta en 

kommunikationsgrupp då Fiskekommunerna haft förmånen till en 

kommunikatör då Maritima Klustret avvarat 10% för förfogande vilket 

avslutas i årsskiftet. Förslag uppkom att söka externa medel från 

EHFVF för kommunikativa insatser. Amanda undersöker möjligheter. 

Ytterligare förslag, att remissgruppen även tar rollen som 

kommunikationsgrupp vid behov.  

                                   Beslöts: Att inte tillsätta kommunikationsgrupp. 

                                    d/ Nationella strategin och handlingsplaner  



                                  i/ Turismfiske: Amanda meddelar deltagande i åtgärdsgruppsmöte 

gällande handlingsplanen för ekosystembaserad havsförvaltning under 

november i Jönköping vilket Jordbruksverket och HaV arrangerade. På 

agendan stod samrådsformer och samrådsprocesser.  

                                   ii/ Yrkesfiske: Ett möte med fokusgruppen för svenskt yrkesfiske hölls i 

november månad i Jönköping. HaV och Jordbruksverket (JBV) bjöd in 

och mötet inkluderade vilka åtgärdspunkter myndigheterna arbetar 

med och en dialog i grupp om vilka aktiviteter som bör prioriteras.  

                                  Jordbruksverket ställer frågan till åtgärdsgruppen cirkulär 

konkurrenskraftig blå ekonomi om förslag till arter för kartläggning av 

värdekedjor likt sill och strömming, krabba föreslås av FK, meddelas till 

JBV.  

                                   iii/ Vattenbruk: Inget nytt sedan förra mötet. Väntar på 

åtgärdsgruppsmötet gällande regelförenklingsuppdraget i början av 

2023.   

                                   e/ Nationellt kommunnätverk Fiske och Vattenbruk  

                                   Ronald presenterar reflektioner ifrån mötet 29 november med det 

Nationella kommunnätverket för fiske och vattenbruk, i mötet deltog 

Ronald och Amanda samt sammanlagt (inkluderat FK 9 kommuner) 22 

kommunrepresentanter samt Landsbygdsnätverket som moderator. 

Utifrån mötesreflektionerna fördes dialog i ledningsgruppen kring 

nätverkets syfte och utformning. I mötesreflektionerna presenteras 

föreslagen struktur om hur den nationella arenan kan/bör utformas. En 

skrivelse till berörda har upprättats och delas under mötet med 

ledningsgruppen. Skrivelsen innehåller förslag till hur 

Fiskekommunerna anser att kommunal – regional – nationell 

samverkan kan se ut. 

                                   Förslag till beslut:  

                                   Att skicka skrivelsen till berörda, Landsbygdsnätverket och 

Simrishamn Marint Centrum.  

                                   Med skrivelsen som motivering avböja medverkan i det Nationella 

kommunnätverket Fiske och Vattenbruk och meddela detta till 

arrangör.   

                                    f/ Fiskekommunerna har en nyskapad sida på Linkedin vilken är 

tillgänglig för ledningsgruppen att administrera.   

                                    g/ Inga övriga aktiviteter 

Rapporter och kommande möten 

 §8  

 a/ Valberedningen föreslår Lars Tysklind som ordförande för 2023.  

                                    Förslag till valberedning för vice ordförande bordlades till första mötet   

2023 (februari).  

                                    Beslöts: Att Lars Tysklind väljs till ordförande. 



 Valberedning för vice ordförande utses FK:s första möte 2023.   

                                   b/ Amanda deltog i Maritima klustrets årskonferens. I årsskiftet flyttas 

finansiering från det regionala projektet Maritima Klustret till en 

nationell satsning, Viable Seas. Astrid Burhöi förklarar tanken med 

satsningen, att skala upp det maritima området. Anne Gunnäs förklarar 

Viable Seas att organisera redan etablerade organisationer nationellt, 

inte som en ny organisation. Finns utrymme att vara delaktiga i 

utformningen av strukturbildningen.   

                                   c/ Amanda delar information om kommande konferens: Nordic 

Seafood Summit. En länk till anmälan delas när anmälan har öppnats.   

                                   d/ Amanda rapporterade om FK ekonomiska läge.  

                                   e/ Inför ny ansökan om medlemsstöd till Fiskekommunerna under 

våren 2023 presenterade Amanda tanken om att utöka 

kommunmedlemmar med ex. Stenungssund och Kungälv. Utöver 

nämnda föreslogs även Varberg som potentiell medlem.  

                                  f/ Förfrågan om att medverka i Marina Matmarknaden under 

Västerhavsveckan behandlades. Fortsatt efterfrågan om utvärdering 

om Fiskekommunernas medverkan från föregående matmarknad.   

                                   g/ CSR:s fråga om medverkan i kompetenshöjande insats inom 

vattenbruket lyftes av Amanda.  

                                   Beslöts: Att Fiskekommunerna inte medverkar.  

                        h/ Uppgick i punkt 6 d/.  

 i/ Amanda delar en förfrågan om att delta i projektansökan från SPF 

PO, Hushållningssällskapet och Sjömatsfrämjandet. Projektet 

innefattar att ta fram undervisningsmaterial till skolan för att utöka 

kunskapen om marina livsmedel, tillagning och vägen från båt till bord.  

Beslut: Att delta i möte med projektgruppen för vidare 

information. 

j/ Inga övriga rapporter  

 

Vad kommunicerar vi från mötet? 

                                    § 9 

Tillståndsprocessen och handläggningstiden vid tillståndsansökningar 

för vattenbruk är under all kritik. I synnerhet fallet Smögen Lax.   

 

 

 

 

 



 

Kommande möten 2022 

   §10 

Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till 

studiebesök. 

10 feb      Sjömatsfrämjandet 

21 april       

2 juni      

8 sep 

27 okt  

15 dec 

Beslöts: Att 10 feb blir första mötet för året. 

Övriga frågor  §11 

Anders G. Högmark avslutar sitt uppdrag i FK.  

Bo Gustafsson avslutar sitt uppdrag i FK. 

Sotenäs förtroendevalda kommande mandatperiod: Jan Olof Larsson.  

Lysekils förtroendevalda kommande mandatperiod: Susanne Baden 

Pihl  

 

 

Mötet avslutas  §12 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 

 Amanda Gustafsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

 

……………………………………………………………    

 Jan Utbult, justerare 

 

Protokollet är digitalt justerat 


