Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad den 11 april kl 09.00 – 12.30
Närvarande Styrgrupp
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Clas Johansson Janne Hellberg, Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita Tullrot ,
Strö mstads kommun (1 ledamot) Sven M o osberg , Tanums kommun (1 ledamot) Lotta To reld . Hav o Vattenmyndigheten (1 aktiv
observatö r) M artin Rydgren, Länsstyrelsen Fredrik Larsso n

Särs kilt inbjudna: S ixten Söderberg (Fiskeföreningen Norden)

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Mötesanteckning: Dagordningen godkändes
2. Förra mötets protokoll
Mötesanteckning: Protokollet fastställdes
3. Sixten Söderberg från fiskeföreningen norden redogör för Projekt selektiva redskap
- Vad kan Samförvaltning NB komplettera/ bistå projektet med
- Hur vill samförvaltningen arbeta vidare med redskapsutveckling
Mötesanteckning: Sixten Söderberg redogjorde för projekt redskapsutveckling som
Fiskeföreningen Norden startat upp. Företag och ideella organisationer har satt in
medel som möjliggjort en start på projektet. Projektet inväntar fortfarande besked
kring de statliga riktade medel som ansökts i projektet.
På SNBs frågeställning, om det finns områden där SNB kan bistå eller komplettera
projektet framkom en önskan om att SNB och Fiskeföreningen Norden ska ordna en
årlig temadag kring redskapsutveckling. Dit ska fiskare, trålbindare, myndigheter,
forskare, kommunerna samt representanter från Norsk redskapsutveckling bjudas in.
Mötet beslöt att ge projektledaren i uppdrag att i samråd med Fiskeföreningen Norden
genomföra en första temadag. I uppdraget skall även redskapen kring kräfttrålning
beaktas.
4. Nulägesinformation kring aktuellt läge kring WWFs rödmärkning av räka
- Återkoppling från Svenska kustfiskare Väst årsstämma. KRAV- Utkastförbud
redskapsutveckling)
Mötesanteckning: Janne Hellberg och Charles Olsson redogjorde för nuläget. Det
pågår ett arbete i yrkesfiskarkåren kring kravcertifiering och ytterligare arbete med att
utveckla selekterande redskap . Forskning på beståndsuppskattning av räkan menar att
dessa resultat inte motiverar rödmärkning. Man kan också se en ovanligt stor närvaro
av småräkor i havet.
5. Nulägesinformation kring våra projekt
- Lyckad ostronkonferens på Tjärnö

- Upphandlad marknadsstudie fiskodling
Mötesanteck
Projektledaren redogjorde för den lyckade ostronkonferense
finns redovisad på Samförvaltningens webbsida
http://samforvaltningnorrabohuslan.se/projekt.html
Samt information om det upphandlade uppdraget för ekonomisk modellering inom
vårt vattenbruksprojekt.
6. Ansökan projektbidrag till Samförvaltning Norra Bohuslän from okt 2014 – tom juni
2015
Beslut: Att godkänna underlaget till ansökan om ny projektperiod 20141001 20150630 för SNB. Under denna period finns det ingen möjlighet att söka pengar ur
Eus fiskefond då den nya fiskefondsperioden inte är uppstartad. Ansökan om medel
görs därför på 300 000 SEK görs med 150 000 SEK till Västra Götalandsregionen,
100 000 SEK till Länsstyrelsen, samt 25 000 SEK till vardera Tanum och Strömstads
Kommuner.
7. Förstärkt områdesskydd . Färdigt remissunderlag! (Lena Tingström o Martin Rydgren)
Mötesanteckning: Förslag till formulering av områdesskydd är klart och det råder
samsyn kring dess innehåll. Kvarstår att göra är att ange exakta positioner för nya
skyddsvärda områden. Huvudansvaret för att ta fram dessa positioner har
Länsstyrelsen och Kosterhavets nationalpark och detta arbete kommer att göras i
dialog med yrkesfisket.
8. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Kosterhavet – Uppföljning bottenundersökning
Mötesanteckning: Anita T redogjorde för att medel har erhållits från HOV för en större
fiskeundersökning inom nationalparken samt ytterligare sedimentsundersökning i
Spiran

-

Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt

från Länsstyrelsen
från HAV och Vatten
från Politiken Tanum o Strömstad
från Yrkesfisket

9. Övrigt

Nästa möte 13 juni med Temat - Kommunernas Maritima strategier
Protokollanteckningar gjorda av
Erland Lundqvist Projektledare

2014 04 30

