Ås, 19 februari 2020

Branschrådsmöte i fiskförädling
Tiraholm 31 januari 2020, kl 09:00 – ca.12:30

Dagordning:

1. Rundan runt.
Branschrådsdeltagarna fick berätta om den aktuella situationen på sina respektive företag.
•

Nils Ekwall jobbar på att bli pensionär och vill därför introducera Jonas Ekwall i branschrådet
som en framtida ersättare.

•

Håkan Björk: Håller på med förbättringar av verkstaden som inkluderar att få ett bättre flöde i
köket, en uteplats och akustikplattor i taket för att sänka ljudnivån.

•

Andreas Eriksen: Har lagt ner huvuddelen av verksamheten och kommer troligen börja studera
till elektriker.

•

Rune Wikström: Oroas av minskande bestånd av fisk och torskfiskestoppet som gör det svårare
att få ihop med tillräcklig råvara till restaurangen.

•

Dennis Bergman tackar över förtroendet att få sitta i branschrådet, han investerar stort och
bygger ny restaurang och förädlingsanläggning.

•

Martin Bergman vill få tag i mer lokal fisk och investerar därför i en mindre fiskodling som
kommer förse honom med ca 10 regnbågslax.

2.
•
•
•
•
•

Redovisning av aktiviteter under 2019
3 kurser
1 studieresa
Referensgruppen för yrkesfiske
Intressentdialogen för yrkesfiskestrategin
Artiklar
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•
•
•
•

Möte med HAV
Projektpartner i projektet resursfisk
Presenterat Eldrimner på nationell och regional yrkesfiskekonferens
Träffat GD för HaV för att lyfta fiskförädlingens utmaningar

3. Beviljat kulturarvsprojekt
Med start hösten 2019 driver Aksel ett kulturarvsprojekt som syftar till att kartlägga och sprida
kunskap om gamla förädlingstekniker av fisk. Projektet kommer bland producera, två artiklar,
ett recepthäfte och en kortare film.
4. SM. Reflektioner på 2019. Tankar inför nästa
De branschrådsdeltagare som deltog i SM och Saerimner upplevde det som väldigt lyckat. Till
SM 2020 finns ett förslag att låna in en rök från Gröna lund för att röka fisk på plats inför
deltagare och därigenom öka förståelsen för den hantverksmässiga fiskförädlingen.
5. Diskutera undantaget nordisk råvara, tidsbestämma
Inom fiskbranschen finns fortfarande undantaget som gör det tillåtit att tävla och certifiera
produkter med nordisk råvara. Övriga branscher har med tiden fasat ut sina undantag och det
kommer därför förbli aktuellt att diskutera undantaget:
•

Nils Ekwall anser att mathantverk ska utgöras av lokala råvaror.
Martin Bergman är kluven till den norska laxen som utgör en stor del av företagets omsättning.

•

Andreas Eriksen föreslår att odlad lax eventuellt kan bedömas i en egen kategori.

•

Håkan Björk anser det svårt att hitta en alternativ råvara, för honom står laxen för ca 95
procent av omsättningen.

•

Dennis Bergman upplever det svårt att slopa undantaget då det inkomstmässigt utgör en viktig
produkt.

•

Martin föreslår att undantaget tidsbegränsas tre år till men att undantaget bör fiskuteras mer
innan fullständiga beslut fattas.
6. Kommande aktiviteter, studieresor och kurser
Under år 2020 är två kurser inbokade under våren, till hösten 2020 finns planer att ordna en
kurs på Tiraholms fisk samt en kurs inriktad på konserver/halvkonserver av fisk.

Eldrimner – Länsstyrelsen i Jämtlands län, Ösavägen 30, 836 94 Ås - eldrimner.com

Ås, 19 februari 2020

Branschrådsdeltagarna diskuterade även kommande studieresor och bland förslagen lyftes
Danmark och Estland. Branschrådet ansåg att ett intressant tema kunde vara studera
konserver av fisk i exempelvis Finland eller Estland.
7. Arbetsgrupp Jordbruksverket, intressentdialog för fiske och vattenbruk. Referensgrupp
Aksel sitter med i jordbruksverkets intressentdialoger och vill gärna ha in utmaningar att lyfta
till myndigheterna.
8. Nyrekrytering av branschrådsmedlemmar
Vid årets branschträff valdes Dennis Bergman från Bergmans fisk Saltharsharsfjärden in som
efterträdare till Nils Sjöström från Gamla Salteriet.
Jonas Ekwall deltog som adjungerad medlem.
Andreas Eriksen meddelar att han ställer sin plats till förfogande eftersom fiskförädling inte
längre kommer vara hans huvudsakliga arbete i fortsättningen.
Samtliga deltagare framhäver att det är upp till Eldrimners branschansvariga att besluta när
det är dags att ersätta medlemmar.
9. Krångellista
Nils Ekwall upplever att kompetensen är för låg hos många handläggare och kontrollanter.
10. Rökbygge
Eldrimner kommer under våren 2020 bygga en rök som ska invigas till fiskförädlingskursen 14
maj.
Branschrådsdeltagarna framhåller att röken måste vara klar minst 4 veckor innan så den hinner
eldas in ordentligt.
Martin: ser n ett stort behov att Eldrimner inom både fisk och chark jobbar för att lyfta
hantverksmässig rökning, nu tillåts även att rökugnar som styrs digitalt kan vara med och tävla
i SM.
11. Klimatet
Inga specifika synpunkter lyftes mer än att konsumenter i högre grad än tidigare efterfrågar
hållbara produkter.
12. Övriga frågor

Från Eldrimner deltog Aksel Ydrén och Bengt-Åke Nässén.
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