Anteckningar Branschrådsmöte fisk
Via skype den 4 februari 2021 kl 14.00-16.00.

Deltagande medlemmar i rådet:
Nils Ekwall
Håkan Björk
Martin Bergman
Andreas Eriksen
Roland Stenman
Frånvarande medlemmar i rådet:
Rune Wikström
Dennis Bergman
Mötets syfte
Syftet är att informera branschrådet om aktuella frågor för Eldrimner samt att diskutera och
i några
fall ta vägledande beslut i aktuella frågor.
Rundan runt
Nytt är för i år är att Andreas Eriksen, som varit med sen branschrådet bildades, ersätts av
Roland Stenman som driver Storöns fisk utanför Kalix i Norrbotten.
Hur har Covid-19 påverkat din verksamhet?
För samtliga i branschrådet så har pandemin inneburit förändringar i verksamheten och vissa
delar har fallit bort medan andra delar har vuxit. Effekterna av pandemin har för en del
företag inneburit att de blivit tvungna att permittera personal. Samtidigt berättar deltagarna
i rådet att pandemin medfört att de som företagare blivit tvungna att bli mer snabbrörliga
och fått satsa fler försäljningskanaler. Martin Bergman har bland annat noterat en ökad
försäljning i webbutiken. Sammanfattningsvis finns det en positiv framtidstro att den ökade
medvetenheten bland konsumenter även ska leda till ett större intresse för lokalproducerat
mathantverk.
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Föregående års mötesanteckningar
Frågor, tankar eller funderingar från förra mötets anteckningar.
• Inga kommentarer
Lägesrapport fisk – Aktiviteter 2020
Kurser
En planerad kurs på Tiraholm fick ställas in under våren 2020, delvis till följd av restriktioner.
Bygge av rök
Delar av våren ägnades åt att bygga den hantverksrök som efterfrågats av rådets
medlemmar. Fiskröken är nu färdigbyggd och väntar på att kunna användas vid kurser och
andra aktiviteter.
Projekt kulturarv fisk – filmer, artiklar och böcker
Projektet kulturarv fisk har fortlöpt under året och håller nu på att avslutas. Under projekt
har bland annat en film, artiklar och en bok om äldre tiders förädlingstraditioner
producerats.
Krångelwebinarium
24 november genomfördes ett krångelwebbinarium om fiske och förädling med stöd av
enskild fiskerätt. Vid webbinariet deltog flera riksdagsledamöter tillsammans med fiskare
och tjänstmän. Under webbinariet gavs flera förslag på lösningar och ett tydligt resultat blev
en ökad medvetenhet bland de deltagande riksdagsledamöterna.
Arbete med yrkesfiskestrategier
Under 2020 har Aksel deltagit i flera samrådsprocesser kopplat till framtagandet av den nya
yrkesfiskestrategin. Strategin väntar nu på godkännande hos regeringen och ett nytt arbete
har inletts med att ta fram handlingsplaner för yrkesfisket.
Aktiviteter 2021 och framåt
Idéer om framtida aktiviteter
• Ett digitalt rådgivningswebinarium om fiskförädling och affärsutveckling planeras in
under våren 2021
• Martin föreslår en rökkurs med fokus på traditionell hantverksmässig rökning av både
kött och fisk. Ett digitalt rådgivningswebbinarium om rökning av kött och fisk är
inplanerat är planerat under våren 2021
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Övrigt
Aksel arbetar för närvarande 40 procent i förstudie med fokus på att utveckla det norska
insjöfisket, projektet kommer pågå fram till juni 2021. Han har även fått anställning som
projektledare på PO kustfiskarna Bottenhavet.
Samtliga deltagande i branschrådet har en mycket stark önskan att mer personal ska
anställas för att arbeta med fiskförädling på Eldrimner. Dels med hänvisning till hur det
tidigare varit och är i övriga branscher och dels med hänsyn till att Aksel kommer arbeta med
andra projekt framöver vilket ytterligare förstärker behovet. Även om det finns vissa
synergieffekter mellan projekten och Eldrimners verksamhet
Vid tid över
Studieresa framöver
• Branschrådet är positiva till att arrangera en studieresa till Estland när pandemin
tillåter.
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