Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad Sandska rummet den 6 sept kl 09.00 – 11.30

Styrgrupp Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Clas Johansson, Janne Hellberg Länsstyrelsen/ natio nalpark (1
ledamo t) Anita Tullrot Strö mstads ko mmun (1 ledamot) Sven M oosberg
Tanums kommun (1 ledamot) Lotta To reld . Fiskeriverket (1 aktiv observatör) M artin Rydgren Länsstyrelsen Vattenvårdsenhet (aktiv
observatö r)

09. 00 -12.30 i Sandska rummet
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
- Mötesanteckningar: Dagordningen godkändes med ett tilläggsärende under punkt 3
” Workshop 8 nov Produktutveckling odlad fisk” samt att punkten förstärkt
områdesskydd punkt 3 sköts upp till nästa möte den 1 nov.
2. Förra mötets protokoll Bilagor
Mötesanteckningar: Godkändes
3.

Rapporter projekt /aktiviteter
- Projektskiss – våra aktuella projekt
Mötesanteckningar: Erland fördrog nuläget för projekten enligt i kallelsen bifogad
projektskiss.

-

Projekt fiskeodling
Projekt yngelsamling ostron
Förstärkt områdesskydd
Mötesanteckningar: Med anledning av Martin Rydgrens nulägesbeskrivning i mail
beslöt mötet att kontakt ska tas mellan Janne Hellberg och Martin Rydgren ang
princip för hur vi ska ange tillåtet/otillåtet t utanför eller innanför 60 meterskurvan

-

Ny Projektansökan - Fiskeresursen
Fiskets dag på Resö 21 sept – Har vi något att fiska i framtiden
Mötesanteckningar: Samförvaltningen är medarrangör och styrgruppen är
välkomna att deltaga.
Workshop 8 nov Produktutveckling odlad fisk

-

4. Ekonomirapport – läget inför 2014
Mötesanteckningar: Erland arbetar på styrgruppens uppdrag med att ansöka om
förlängning av projekttiden för denna period med anledning av att det blir en glapp
mellan fiskefondens beslutsperioder under 2014. Detta innebär att det inte blir någon
fiskekurs under 2014. I övrigt är målsättningen att styrgruppens arbete ska kunna
fortgå som tidigare. I övrigt är ekonomin i balans med budgeten.

5. Rapporter styrgruppens medlemmar
Styrgruppen beslöt att varje rapportör under denna punkt ger en muntlig föredragni
på mötet och om man vill han information till protokollet så skriver man sin info och
skickar detta till Erland som handhar protokollet. Undantagna är yrkesfiskarnas info
där Erland även i fortsättningen för minnesanteckningar

-

Aktuellt från Kosterhavet – Uppföljning bottenundersökning
Mötesanteckningar: Info bottenundersökning kommer på nästa möte.
- Undersökning om ostronförekomst i nationalparken, både det platta ostronet och det
japanska, pågår.
Samarbete med två doktorander som undersöker friluftslivet i området, bl.a. med
enkäter, intervjuer och bottenundersökningar
Många besökare till naturum under sommaren, hittills sedan öppnandet ca 60 000
pers, fortsatt stort intresse och många konferensbesökare.

-

Aktuellt från Länsstyrelsen

-

Aktuellt från HAV och Vatten – Lägesrapport förstärkt områdesskydd

-

Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad – Stöd till fiskets kvot och utkastfråga
Mötesanteckningar: Kommunalrådet Clas-Åke Sörqvist kontaktades strax efter
styrgruppens möte den 14 juni av Tanums kommun -ledamot Lotta Toreld. Där hade
bl.a.beslutats att Sven M och Lotta T att för kommunernas räkning göra en
skrivelse att lyfta fram kustfiskets betydelse för kustkommunerna.
På kommunstyrelsens möte den 19 juni informerade Lotta Toreld om
Samförvaltningen Norra Bohuslän och om kustfiskets betydelse. Förutom färska
produkter ifrån havet medför fisket levande fiskelägen till gagn för både fastboende
och turister. Utan fisket ingen levande landsbygd vid havet!
Den nytryckta foldern Samförvaltningen Norra Bohuslän delades ut till samtliga
KS -ledamöter, dessutom lades åtskilliga exemplar i kommunhusets entré.
Under sommaren kontaktade Lotta T några gånger Sven M via mail, då bl.a en
kontakt med Eskil Erlandsson diskuterades (se SNB:s styrgruppsmöte den 6 sept)

-

Aktuellt från Yrkesfisket – Kvoter och mandat samt förening Svenska Kustfisk.Väst
(SKV)
Mötesanteckningar: Janne H och Charles redogjorde för hur arbetet fortlöper i
SKV. SKV har fått ett bra mandat i de olika samrådsorganen med myndigheterna.
Just nu är frågan om kvotreglering och utkastförbud en nyckelfråga.

6. Övrigt
- Aktiviteter i höst
- Nästa möte den 1 nov OBS ändrat datum
- Mötet beslutade att tema för Styrgruppens decembermöte (6 dec) ska vara BLÅ ÖP
och planering av kustens möjliga odlingsområden.
Välkomna
Erland Lundqvist

Projektledare

201 3 09 11

