Dagordning Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 14 juni kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bohuslän (4 ledamöter), Rune Nilssen, Länsstyrelsen (1 ledamot)/ Anita Tullro t .Strömstads kommun (1 ledamot) Sven
M oo sberg ,Tanums kommun (1 ledamo t) Lotta Toreld . Observatör Länsstyrelsen Fredrik Larsson

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Minnesanteckning: Dagordningen godkändes med tillägg att lyfta in punkten
”Remiss SWOT analys” under punkten rapporter/aktiviteter
2. Förra mötets protokoll
Minnesanteckning: Protokollet godkändes
3. Återrapport ansökan projekt
- Uppodling av ostronyngel
Minnesanteckning: (Bilaga resedokumentation)
Rune Nilsen som deltog i resan till Danmark föreslog Samförvaltning NB (SNB) att
förorda Kålviksområdet som lämpligt område för lokalisering av fiskeodling. Detta
utifrån en förfrågan från det förtag som man besökt på studieresan. Kålvik kommer
att vara ett av flera områden som lyfts fram i denna mycket tidiga kartläggning.
Förslaget lämnas till Fiskekommunerna för sammanställning
Beslut: Styrgruppen ställde sig bakom Runes förslag.
4. Samförvaltning NBs ekonomi och fortlevnad 2014!
Minnesanteckning: Erland redogjorde för att finansieringsfrågan för SNB inte är
löst för verksamhetsår 2014. Nuvarande projektperiod går ut 2013 12 31. I denna
projektperiod har via område Norra Bohuslän. Denna möjlighet finns inte under de
första 6 månaderna 2014 då vi får ett glapp mellan två strukturperioder. SNB har
varit i kontakt med Jordbruksverket, hav o Vattenmyndigheten samt regionen för att
undersöka möjlighet till alternativ finansiering för 2014. Den enda möjligheten som
framkom är att VG-regionen kan gå under vissa förutsättningar gå in med medel
motsvarande kommunernas insats/medfinansiering.
Beslut: På projektledarens förslag beslöt styrgruppen att:
1. Ansöka om förlängning av projektperioden tom 2014 06 30 med nuvarande medel.
2. Ansöka om ytterligare medel från Strömstads och Tanums kommuner som
medfinansiering till ansökan om medel från regionen.
3. Att överföra medel från projekt ”Möjlighetsstudie för småskalig, miljöanpassad
marin fiskodling i kustvatten” utifrån beslut i denna projektansökan om
kompensation för utlagda medel i samband med tidigare aquadomsprojektet:

Rapporter projekt /aktivit
- Projekt fiskeodling
Minnesanteckning: BILAGA processkiss
- Förstärkt områdesskydd
Minnesanteckning: Arbetet med förstärkt områdesskydd fortskrider i en
konstruktiv anda. HoV håller på att sammanställa ett underlag med inriktning på
att skapa ”personliga tillstånd ” för yrkesfiskare i Koster Väderöfjorden. I dessa
tillstånd ges det möjligheter till att skapa särskilda regler för verksamma
yrkesfiskare med större möjlighet till att ge förstärkningar i områdesskyddet.
BILAGA processkiss

-

Populärversion slutrapport Delas ut på mötet
Lyckad konferens 11 – 12 april
Minnesanteckning: Mötet konstaterade att dessa konferenser är mycket värdefula
för SNB samt uppskattade av deltagarna.
- Konferens Maritim Näringslivsutveckling 17 juni
- Kvoter, selektering och utkastförbud
- Remiss SWOT analys
Minnesanteckning: Uppdrag till Projektledare att koordinera skrivning med
fiskekommunerna.
Skrivningen från fiskekommunerna var inte färdig förrän sista inlämningsdagen vilket
bidrog att SNB inte fick in skrivningen i tid.

6. Ekonomirapport
Minnesanteckning: Ett nuläge för budgeten presenterades av projektledaren och
styrgruppen konstaterade att ekonomin är i balans utifrån budget. Det bör dock
understrykas att en förlängning av projektperioden innebär återhållsamhet i utgifter
och projektledarens insatser. Men bedömningen är att vi kan bedriva verksamhet i
rimlig ambitionsnivå även vid en förlängning.
7. Rapporter
- Aktuellt från Kosterhavet
Info Anita : ”Nyligen upptäcktes ett nytt levande korallrev i Väderöarnas
naturreservat, på 90 m djup mitt i det trålskyddade området i Koster-Väderöfjorden.
Vi har nu två levande rev i Sverige. En uppföljning av trålskyddet i KosterVäderöfjorden görs nu av Göteborgs universitet, på uppdrag av Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. Syftet med uppföljningen är att utvärdera om trålförbuden
fungerar och om skyddet har haft gynnsam effekt på den biologiska mångfalden.”
Ett nytt forskningsprojekt har startat i området. Det handlar om Friluftsliv och
effekter av friluftsliv. Under sommaren kommer två doktorander att vistas i området
och dels intervjua människor och samla in enkäter på olika ställen, dels kommer de
att studera effekter av friluftsliv på grunda bottnar.

-

Aktuellt från Länsstyrelsen
Aktuellt från HAV och Vatten
Aktuellt kring kvoter och utkastförbud

Minnesanteckning:Mötet konstaterar att införande av kvoter kan innebära stora
konsekvenser för det småskaliga kustfisket. Frågan om införande av kvoter är e
ödesfråga för kustfisket.
Beslut: Kommunrepresentanterna Sven M och Lotta T kommer att för kommunernas
räkning göra en skrivelse med syfte att lyfta fram kustfiskets betydelse för
kustkommunerna. Denna skrivelse ska riktas till politiker och myndigheter som
hanterar frågan.

-

Rapport kustnära småskaligt fiske

8. Övrigt
- Aktiviteter i höst
- Mötesagenda Hösten 2013
Beslut:
6 sept, 25 okt samt 6 dec. Mötestider 9.00 – 12.00
Välkomna
Erland Lundqvist

Projektledare

201 3 06 27

