Mötesanteckningar Styrgruppsmöte
RÖKERIET den 15 feb kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Närvarande
Avd 26 No rra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Clas Johansson, Jan - Olof Hellberg Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita
Tullrot Göteborgs Universitet (1 ledamot) Kerstin Jo hannesson Strömstads kommun (1 ledamo t)
Lotta Toreld .

09. 00 -12.30 på Rökeriet
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Välkomnande av tre nya styrgruppsmedlemmar Jan-Olof Hellberg (yrkesfskare) och
Key Höglind (observatör länsstyrelsen) samt Fredrik Larsson som ersättare för Key
Höglind
Mötesanteckningar: Nya styrgruppsmedlemmar Key Höglind och Jan -Olof Hellberg
hälsades välkomna av styrgruppen.
Till mötesordförande valdes Erland Lundqvist då ordinarie ordförande Sven Moosberg
var bortrest.
2. Förra mötets protokoll Bilaga
Mötesanteckningar: Föregående protokoll godkändes.
3. Återrapport ansökan projekt
- Småskalig fiskeodling
Mötesanteckningar: Styrgruppen informerades om att projektet godkänts i sin helhet
av jordbruksverket och att projektet får en uppstart omgående.
- Uppodling av ostronyngel
Mötesanteckningar: Detta projekt har inte godkänts ännu men det finns indikationer
om att projektet kan få bantas till halv sin ursprungliga ansökan. Beslut från
Fiskeområde Norra Bohuslän och jordbruksverket väntas under april månad.
4. Information/ Diskussion om yrkesfiskets viktiga frågor och framtid
- Ny yrkesfiskarorganisation - Svenska Kustfiskarföreningen Väst
- Producentorganisation en möjlighet eller hot!
- Utkastförbud!
- Säljbara kvoter!
Mötesanteckningar:För de ovanstående 4 punkterna finns mötesanteckningar i en
separat bilaga som Styrgruppsledamot Lotta Toreld förtjänstfullt sammanställt

-

Studieresa Danmark (kollektiv hantering kvoter?).
Mötesanteckningar: Styrgruppen informerades om att Jan - Olof Hellberg, Erland
Lundqvist och Hans Arén åker till Köpenhamn den 21 – 22 feb för att ta del av
Danmarks erfarenheter kring kollektivt inköp av fiskekvoter. Styrgruppen godkände

denna resa och prioritering. Info kring Thorup strands lösningar kring fiskekvoter
kan n läsa om på nedanstående webbsid
http://www.havbaade.dk/Haw.pdf

5. Inför mötet med Hav o Vatten som sker i eftermiddag efter Styrgruppsmötet.
Mötesanteckningar: Styrgruppen informerades om det arbetsmöte som hålls under
eftermiddagen den 15 feb. Syftet med mötet är att skapa förstärkt form för
områdesskydd i Koster Väderöfjorden. Information om hur detta fortlöpte ges vid nästa
styrgruppsmöte.
6. Projekt fiskeodling beviljat av jordbruksverket (Möjlighetsstudie för småskalig,
miljöanpassad marin fiskodling i kustvatten)
Mötesanteckningar: Punkten 6 behandlades under punkt 3
7. Rapporter delprojekt
- Populärversion slutrapport Samförvaltning NB (underlag förväntas komma under
nästa vecka och tryckning sker närmaste tre veckorna)
Mötesanteckningar: Ett utkast till tryck visades och inga noterade synpunkter på
innehållet framkom. Tryckning sker under mars månad. En webbversion kommer att
finnas på vår hemsida.
8. Beslut -Stöd till redskapsutveckling (rist) för trålfiske –Upp till 40 000 Skr
- Ersättning material Charles o Robert upp till 35 000 Skr
- Ersättning material Joacim/ Anders Resö upp till 5 000 Skr
Beslut: Yrkesfiskarna framhöll att det är flera försök som pågår kring att skapa
selektivitet i fisket. Mötet beslöt därför att fördela de medel som styrgruppen har till
flera utvevecklingsprojekt enligt följande upplägg:
Charles o Robert Olsson upp till 20 000 skr till material
Joacim Axelsson och Anders Hedenstet på Resö upp till 5 000 skr till material
15 000 skr till asökningar som kommer in under året.
Vidare erbjöds sig Charles Olsson att ordna ett möte med de fiskare som jobbar med
olika selekterande utvecklingsprojekt i syfte att få en överblick av vad som pågår. Till
detta möte inbjuds Havslab i Lysekil för att vetenskapligt följa, dokumentera och stödja
utvecklingen. Erland kommer att närvara på mötet i syfte att dokumentera och samla
idéerna och projekteten för sammanställning
9. Rapporter
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Redskapsutveckling (Charles)
- Ekonomiläget Erland
- Nuläge fiskekursen i april
10. Övrigt

Sekr
Erland Lundqvist Projektledare
Lotta Toreld (punkt 4) Ledamot

201 3 02 27

