
 

Protokoll nr 1 2023, från möte med Fiskekommunerna, FK 

Plats och tid:  Hotell Riverside, Uddevalla 

                                   Ledningsgruppsmöte med Information från HaV   

och2023-02-10 kl. 09.00 – 12.00  

                                    

                                      
Närvarande: Lars Tysklind, Strömstad, Jan Olof Larsson (Teams) och Fredrik 

Handfast, Sotenäs, Hans Schub, Tanum, Lars-Olof Axelsson, 

Uddevalla, Rolf Persson och Anna Aldegren, Tjörn, Anders Arnell och 

Ronny Svensson, Orust, Ronald Johansson (Teams), Öckerö, 

Madeleine Jonsson (Teams), Göteborg, Anders Carlberg (Teams från 

10.30) samt Amanda Gustafsson.    

Johannes Wahlström 10.30-11.00 (Teams)  

 

Mötet öppnas §1  

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    

Val av justerare §2 

 

Hans Schub utses till justerare. 

Föregående protokoll 

   §3 

Justerat protokollet från föregående möte, inskickat 2022-12-.22 

 Beslöts  

Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Förslag till dagordning 

§4.   

Beslöts 

Att godkänna förslaget till dagordning. 

Presentationsrunda 

§5  

En presentationsrunda med nya och befintliga representanter hålls. 

 



 

Valberedning vice ordförande 

§ 7 

 

Ledningsgruppen enas om Anders Arnell (sammankallande) och Jan 

Utbult som valberedning, förslag till vice ordförande presenteras på 

nästa ledningsgruppsmöte 21 april av valberedningen.  

Beslut, att Anders Arnell och Jan Utbult utses till valberedning. 

 

Nytt från kommuner och VGR 

                                  §7 

 Tjörn: Anna informerar om att planeringen inför Västerhavsveckan är aktuell 

och har haft dialog med yrkesfiskare i kommunen för att eventuellt utöka 

programmet under veckan med en paneldebatt inkluderat representanter från 

yrkesfisket samt forskare. Lyfte även det lokala evenemanget ”Havets dag” 

vilket har utvecklingspotential och efterfrågar idéer hur det ytterligare och 

tydligare kan koppla hållbart fiske, möjligen kan Fiskekommunerna involveras. 

Wallhamn AB är uppvaktat som nod för bygge av fundament till havsbaserad 

vindkraftverk, Wallhamn har ett bra strategiskt läge och ett stort område med 

utvecklingspotential. Tjörn har även skickat in ansökan om att förlänga 

projektet ”spökfiske”. En entreprenör inom akvaponi har uppvaktat både 

Lysekil och Tjörn. Idén med akvaponi i kommunal regi är att förse offentlig 

måltid med lokalproducerat, ekologiskt och hållbart protein och grönsaker.  

 

Tanum: Meddelar att kommunen arbetar med en översvämnings strategi i 

Grebbestad för att vara rustade vid kris då detta enligt Länsstyrelsen medger 

att arbetet med detaljplaner i Grebbestad centrum kan arbetas vidare med. 

Orust: Ronny lyfter god samverkan mellan Fiskekommunerna då Sweden 

Pelagic nu producerar med eget anlägg och får stöttning ifrån Rena Hav som 

hjälper till med rening av processvattnet. En inspirerande workshop hölls i 

kommunen i slutet av föregående år med fokus på hur restströmmar från 

etablerad produktion kan tas tillvara på, genom denna har aktörer med 

liknande process hittat samverkansformer samt lokalproducerad råvara har 

lokaliserats och är på gång ut till marknaden.  

Uddevalla: Lars Olof delar arbetet med Byfjordens framtid med att syresätta 

Byfjorden. Delar även projektet att föda upp 0-åriga torskar på icke säljbara 

lokalt fångade musslor för att öka bestående på sikt. Dessutom finns det 

möjlighet till datainsamling då torskarna förses med sändare för att kunna 

spåra levnadsmönster. Torskarna som föds upp är både från beståndet 

Skagerack samt Nordsjön. 

Lysekil: Via processledare delar Lysekil en digital länk till ledningsgruppen för 

vidare information om Havsbaserad vindkraft. 



Öckerö: ÖMC (Öckerö Maritim Centrum) har ansökt om tillgång till förlängd 

kaj, anledningen är att djupet och längden behövs för att moderna fartyg ska 

kunna lägga till och utbildning kan då ske ombord. Öckerö kommun 

arrangerar företagsfrukost för att lyfta yrkesfiskefrågor lokalt. Inbjudan har gått 

ut till lokala yrkesutövare och representant från Havs och Vattenmyndigheten 

har lovat en dragning.  

Göteborg: Madeleine har närvarat på Nordic Seafood Summit (NSS) och såg 

stort engagemang hos utställare och besökare. I Göteborg diskuteras fortsatt 

fiskhamnens framtida upprustning.  

                       Strömstad: Kosterbåtarna har nu fått en ladd station installerad på kajen.  

Sotenäs: Fredrik meddelar att Smögen Lax kommer har skickat in överklagan 

till Mark och Miljödomstolen. Kommunen har fått in en förfrågan från SPF PO 

om att etablera industrimark kring Guleskärskajen, en utfyllnad för att 

eventuellt etablera beredningsindustri i Kungshamn. Rena Hav hjälper 

Sweden Pelagic att rena processvattnet från deras produktion, några laster 

från det pelagiska fisket har lossats vid Guleskärskajen, körts på lastbil till 

Ellös och på returen fått med sig processvattnet tillbaka i lastbil alternativt 

fiskefartygens tank.  

VGR: Inget nytt meddelas från VGR.  

Projekt Nätet 

§8 

Johannes Wahlström deltog på länk, på plats där nätet har sin utlämning till 

privatkunder. Johannes informerade vad nätet går ut på, ett verktyg och 

plattform för att förkorta fisken distributionsled och öka lönsamheten samt 

göra fisk mer prisvänligt för konsument. Tanken är att fler kommuner ska få 

noder/utlämningsplatser för lokalt fiskad fisk att nå konsumenter. I nästa steg 

erbjuds offentliga kök att använda sig av nätet. Projektet pågår hela 2023.  

Ledningsgruppen ställde frågor om nätets hinder och möjligheter och 

Johannes svarade på samtliga.  

Ordförande tackade Johannes för uppdatering om Nätet. 

 

Uppföljning av pågående och nya aktiviteter  

                                 §9 

a/ Års hjul 

Amanda presenterar utkast till planer för året följer med möteshandlingarna 

som bilaga och uppmuntrar ledningsgruppen att komma med input på innehåll 

för året. Verksamhetsplanens mål ändras inte då dem är fastställda för 2021-

2023. Aktivitets och kommunikationsplanen korrigeras för att möta aktuella 

behov och prioriterade områden. Föreslås, att eventuellt göra tillägg i 

aktivitetsplanen med eventuell samverkan med måltidsansvariga i respektive 

kommun, formen är inte fastställd. Förslaget mottogs väl och ledningsgruppen 

funderar kring utformning av eventuell samverkan/träff.  



 Ordförande förtydligar grunderna i Verksamhetsplanen, att fortsatt vara 

remissinstans och sprida det goda exemplet samt fortsatt stödja och 

affärsutveckla yrkesverksamma inom vårt område med ökad hållbarhet i 

fokus.  

Vikten av samverkan lyftes återigen och förslag från ledningsgruppen gavs, att 

ställa frågan om medlemskap för perioden 2024-2026 till Kungälvs, 

Stenungssunds och Munkedals kommun.                             

                                   Beslöts; att under året erbjuda offentlig måltid stöd/hjälp att öka 

inköp av lokalfångad/producerad fisk som tillägg i 

aktivitetsplanen samt ställa frågan om medlemskap 2024-2026 till 

Kungälvs, Stenungssunds och Munkedals kommun. 

                                    

                                    

                          b/ Nationella strategin 

                                   i/ Turismfiske: Amanda meddelar att åtgärdsgruppen handlingsplanen 

för ekosystembaserad havsförvaltning överväger att tillsätta konsult för 

fortsatt framdrift i arbetet med handlingsplanen. 

                                   ii/ Yrkesfiske: Inget nytt sedan förra mötet.  

                                   iii/ Vattenbruk: Inget nytt sedan förra mötet.  

                                   Förslag till beslut: Föreslås att uppvakta Jordbruksverket för att 

skapa framdrift.  

                       

                                   c/ Fiskaren i Skolan 

                                   Amanda informerar om hur projektansökan ligger till. Projektgruppen 

har haft fortsatta möten och beslutat att projektet, i stora drag, ska 

inkludera rörligt utbildningsmaterial för att öka kunskapen om tillagning 

och hantering av fisk. Målgruppen (barn och unga) önskas vara 

delaktiga i materialet som reportrar. För att öppna projektansökan 

krävs fullmakt från firmatecknare, inväntar beslut från Fyrbodals 

kommunalförbund i vem som är mest lämpad för att stå som sökande. 

                                   Förslag till beslut: Att avvakta projektansökan tills projektägare är 

utsedd.  

                                    

                                    d/ Inga övriga aktiviteter 

                                     

Rapporter och kommande möten 

 §10  

 a/ Amanda (för Fiskekommunerna) och Madeleine (för Göteborg) 

deltog under Nordic Seafood Summit (NSS) i Stockholm i Januari 

månad. Stort engagemang och bra ordnat mässa där hela branschen 



fick utrymme att mötas och skapa nätverk samt visa verksamheter för 

besökare. Programmet var väl avvägt och bra uppslutning från 

besökare som öppnade upp för dialog med talarna i programmet. 

Mässan har stor potential inför 2024 och första gången i Göteborg.  

                                    Beslöts: Om tillfälle ges kan Fiskekommunerna vara behjälpliga i 

planeringen av NSS 2024.  

                                   b/ Ekonomin fortsatt god. Mars månad går ansökan ut till kommunerna 

och VGR med förfrågan om förnyat medlemskap i Fiskekommunerna 

2024-2026.  

                                   c/ Ronald informerade nya representanter om bakgrunden till 

skrivelsen som skickades gällande utformningen av det Nationella 

nätverket för fiske och vattenbruk. Skrivelsen är skickad till 

Landsbygdsnätverket och Marint Centrum Simrishamn i december 

månad enligt beslut från Fiskekommunernas decembermöte.  

                                   d/ Ordförande meddelar att Zephyr vind har tagit kontakt för att 

uppdatera om nuläget i etableringsprocessen för projekten Poseidon 

och Vidar. Information om möte från Freja Offshore i Stenungssund i 

februari ges, gällande projekt Mareld utanför Tjörn/Orust.  

                                   Beslut: att temat havsbaserad vindkraft fortsätter kommande 

möte.  

                                   e/ Locka till sjömatsbranschen är en workshop riktat till företag inom 

den marina produktionen där syftet är att se över 

kompetensförsörjningen nu och i framtiden och gemensamt ta tag om 

utmaningen. Amanda uppmanar tjänstepersoner att sprida anmälan till 

workshopen i sina företagsnätverk.  

                                  f/ Fredrik informerar kort att Norge har infört skatt både för odling i 

kasse och kommande för landbaserad odling.  

                                    

 

Vad kommunicerar vi från mötet? 

                                    § 9 

Undersöka sammanhang och stödja lösningar att öka lokal leverans av 

sjömat till offentliga köken.   

Kommande möten 2023 

   §10 

Datum för kommande möten med Ledningsgruppen samt förslag till 

studiebesök. 

21 april    Göteborgs Fiskauktion, Sjömatsfrämjandet   

2 juni      

8 sep 



27 okt  

15 dec 

 

Övriga frågor  §11 

Inga övriga frågor.  

 

Mötet avslutas  §12 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 ………………………………………………………….. 

 Amanda Gustafsson, sekreterare 

………………………………………………………… 

  Lars Tysklind, ordförande 

 

……………………………………………………………    

 Hans Schub, justerare 

 

Protokollet är digitalt justerat 


