Ordförande har ordet
Så här inför stundande semester vill jag ta tillfället i akt att reflektera
över det som är på gång, i och runt verksamheten.
Det har varit en hektisk period efter mitt tillträdande - inspirerande,
utmanande och lärorikt precis som jag hoppades på.

Föreningen växer också vilket är glädjande både för oss

medlemmar och för de organisationer och myndigheter som vi
samarbetar med.
Vi är många som är engagerade i sjömatsnäringen. Engagemanget
syns såväl i Sverige som inom EU, i miljöorganisationer, inom fisket, i
industrin och inom handel och myndigheter.

Krishan Kent, Ordförande för
Fiskbranschens Riksförbund

Sjömat är fantastiskt gott och nyttigt och har, precis som planeten i övrigt, ett antal utmaningar som skapar

behov av dialog och samverkan för att säkerställa sjömatsnäringens förmåga till långsiktig hållbar tillväxt. Vi
behöver bärkraftiga bestånd, balanserade ekosystem, rena vatten, effektiva regelverk, gynnsamma handelsvillkor
och tydliga konkurrensneutrala handelsnormer.

Redlighetsforum, som är en utveckling av arbetet i vår redlighetsgrupp, är också ett initiativ för att tillsammans
skapa förutsättningar till en ökad samverkan från hav till bord. En viktig fråga som har tagits upp är det svenska
spårbarhetssystemet som jag upplevt varit vårens huvudfråga samt besöken från ASC, MSC och Innovatum för
dialog om förutsättningarna för näringen att växa hållbart. Jag vill också speciellt tacka redlighetsgruppen som är
vår samlade spetskompetens inom lagstiftning och branschriktlinjer för uppdateringen av märkningshandboken
och det stöd ni ger mig och medlemmarna i viktiga frågor.

Under våren har vi också sett flera exempel på att sjömat fortfarande är av stort medialt intresse. Exempelvis

har det varit en diskussion om parasitlarver och dess ökning vilket leder till insikten om hur viktigt det är med
balanserade ekosystem. Östersjösill och en upplevd osäkerhet kring märkning är också en fråga som tagits upp.

Samarbetet med AIPCE är ovärderligt eftersom det ger oss som förening ett perspektiv på frågor inom
märkning, tullar och regelverk som vi kan driva tillsammans med övriga länder. EU:s förslag till ny kontrollförordning som innefattar frågan kring framtida spårbarhet, är utöver nya tullkvoter (ATQ) 2019-2021, de
viktigaste frågorna som vi gemensamt drivit och driver i nuläget tillsammans med övriga EU-länder.

Under hösten kommer det fortsatt vara ett stort fokus på spårbarhet, ATQ, Brexit och dialogen inom AIPCE

gällande lagt förslag till ny kontrollförordning. SLV håller nu också på att uppdatera nationella märkningsreglerna
och föreslagna ändringar kommer ut på remiss under hösten.
Vi har också fått en spännande inbjudan från Jordbruksverket och HaV angående ett offentligt besök från Sumatra
kring hållbar tillväxt inom sjömat.

Innan jag avslutar med att önska er en fortsatt trevlig sommar vill jag rikta ett speciellt tack till er eldsjälar,

ingen nämnd och ingen glömd, som i vardagen verkligen hjälper oss som näring att få rätt förutsättningar att växa
hållbart. Min förhoppning är att alla som är i kontakt med oss och föreningen upplever den uppskattning ni
förtjänar.

Aktuellt från FR tar semester och är åter den 13 augusti. Vi hoppas ni haft glädje och nytta av rapporteringen.

Vill du vara med på vårt nyhetsbrev så meddela oss på info@fiskbranschen.se. Du kan läsa alla tidigare nyheter på
www.fiskbranschen.se/aktuelltonline.

