Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 1 juni kl 13.00 – 17.00

Styrgrupp
Avd 26 No rra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Rune Nilssen, Clas Jo hansso n Länsstyrelsen (1 ledamot Anita Strömstads kommun
(1 ledamot) Sven M oo sberg , Tanums kommun (1 ledamo t) Lotta Toreld . Fiskeriverket (1 aktiv observatör) M artin Rydgren, Länsstyrelsen
Leif Lettesjö (1 aktiv o bservatör)

Protokollet delges även till Kjell- Åke Sörensson och Fred Toftfelt

13. 00 -17.00 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
Protokollanteckning: Mötet godkände dagordning med följande tilläggunder övrigt.
Återkoppling från Charles kring möte om naturskydd på Brattenområdet, fråga kring hur vi
hanterar nedlagda timmar för Sida eller annan extern efterfrågan på vårt deltagande.

2. Förra mötets protokoll Bilaga
Protokollanteckning: Mötet godkände protokollet från senaste styrgruppsmötet.
3. Skrivelse
- Samförvaltning Norra Bohuslän föreslår förstärkt områdesskydd i Koster
Väderöfjorden avseende området från Skålholmen (latitud 583250) till norska
gränsen i enlighet med baslinjen .
- Hur går vi vidare?
Protokollanteckning : . Styrgruppen beslöt att jobba igenom den viktiga skrivningen i syfte att
tydliggöra skrivningens huvudsyfte att ange behovet av förstärkt områdesskydd och
möjligheter till att kunna följa upp och genomföra tillträdesbegränsningar samt möjlighet att
avhysa enskilda båtar som begår överträdelser. Styrgruppen vill medverka till att formulera
detta förstärkta områdesskydd i dialog med Hav o Vatten myndigheten. Anita och Erland fick
uppdraget att formulera texten skyndsamt samt att återkoppla textförslaget till styrgruppen via
mail för korta repliker innan vi överlämnar vår skrivning till Hav o Vatten. Viktigt att detta
sker snabbt under junis första hälft.

4. Bidrag redskapsutveckling Läppfiske. I samverkan med Hav o Vatten
Medverkande Kjell- Åke Sörensson
BESLUT: Efter en intressant genomgång av läppfiskets fångstmetoder med läppfiskare KjellÅke Sörensson beslutade Styrgruppen att bevilja Kjell -Åke S medel för redskapsutveckling
inom läppfiskets verksamhetsområde upp till högst 20 000 Skr. Medlen ska utbetalas till inköp
av material (mot kvitto)som bidrar till skonsamma och selekterande fiskemetoder. Uppföljning
ska göras för att belysa vad medlen har använts till och om möjligt visande av resultat i
samverkan med Hav o Vattens uppfölningsrutiner.

Vidare beslöt styrgruppen att uppvakta H oV kring hur man på ett vetenskapligt sätt avser
följa upp läppfisket utifrån data man samlar in. Läppfisket är ett nytt fiske och bör därför
säkerställas utifrån dess biologisk påverkan. Anita och Erland fick uppdraget att formulera en
skrivelse till H oV. Förslag till skrivning skickas ut senare.

När kan v
de digitala gränserna kring yrkesfiske
kommer fram samt det ”körkort” som fiskeriverkets tidigare generaldirektör
lovade. Martin R
Protokollanteckning: Framtagandet av de digitala gränserna är nu inne i ett slutskede och är
förnärvarande på en remissrunda. ”Körkortet ” kommer att kopplas till det arbete som
Samförvaltning NB deltar i under punkt 3.

6. Rapporter
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Nuläge Vattenbruksprojekt
Protokollanteckning: Erland redogjorde för att alla förutsättningar är klara på svensk sida
men att det fortfarande återstår en viktig del på norska sidan kring enskilda företags
rättigheter att leverera AquaDoomen. Slutgiltigt besked från det norska företaget väntas
under första halvan av juni. Om inte alla handlingar på norsk sida är färdiga kan projektet
tvingas avbrytas eller skjutas upp.

-

Ekonomiläget Erland
Protokollanteckning: Det ekonomiska läget för projektperioden är i balans. Kvarvarande
medel på underkonto köpt tjänst kommer att upparbetas i underresterande projektperiod
där huvudposten blir projektredovisning . Underkonto material, trycksaker kommer att
andvändas till en tryckt projektredovisning(populärversion) samt översättning till engelska.
Underkonto redskapsutveckling kommer att upparbetas i enlighet med punkt 4 i protokollet .
Nytt avtal med projektledare inför nya projektperioden 20120701 -20131231 ska
upphandlas.
BESLUT: Mötet beslutade att göra en upphandling med passus att det gäller under
fölrutsättning att projektmedel beviljas. Ordförande fick i uppdrag att sköta upphandlingen
Mötet beslöt vidare att disponera 50 000 Skr till att producera en tryck populärversion av
projektredovisningen och om det finns ekonomiska möjligheter inom ramen producera
denna även på engelska.

-

ILCD Sven
Protokollanteckning: Sven Moosberg redogjorde för ett möte som han deltagit i kring
projekt ILCD. Sven ansåg att det kan vara intressant ur ett kommunalt perspektiv men också
ett sätt att marknadsföra Samförvaltningens budskap. Ett deltagande i detta projekt
bekostas inte av Samförvaltning NB utan har en helt egen budget. Sven uppmanade
Styrgruppens medlemmar att ge respons om enskilt intresse att deltaga. Sven framhåller att
deltagande från yrkesfiskarkåren är intressant. Styrgruppen såg det som värdefullt om Sven
M själv vill deltaga utifrån att projektet riktade sig till kommuner och regioner.

-

Skrivelse Fred Toftfelt
Protokollanteckning: Styrgruppen diskuterade den inkomna skrivelsen från Fred Toftfelt.
Styrgruppen intresse fokuserades på den del av skrivelsen som handlade om
redskapsutveckling i syfte att skapa ökad sel ektivitet. Under hösten kommer Samförvaltning
NB att prioritera redskapsutveckling och vill då beakta Fred Toftefelts förslag som en del i
detta utvecklingsarbete. Samförvaltning NB kommer att kontakta Fred T under hösten för
att se hur/om förslaget kan vara en del av redskapsutvecklingens fortsatta arbete.
Kopplingen mellan turistfiske och yrkesfisket är intressant men inte okontroversiellt.
Yrkesfiskekåren poängterar vikten av att det ska gå att leva på ett rent yrkesfiske. Här
behöver yrkesfisket diskutera frågan inom yrkesfiskekåren.

7. Övrigt

Protokollanteckning:
Erland redogjorde för förslag till handlingsplan för hösten 2012 . Förutom sedvanligt arbete
kommer fokus att riktas på fortsatt redeskapsutveckling, framtagande av
informationsmaterial kring samförvaltning NB på svenska och engelska, deltagande i
arbetet kring förstärkt områdesskydd enligt punkt 3 i protokollet samt genomförande av
ytterligare en utbildningsinsats riktad till förskare och myndighetspersoner.
Styrgruppsmötet gav sin positiva respons till föreslagen handlingsplan.
- Charles O och Anita T lyfte frågan om samförvaltningens finansieringar vid i konferenser
tex SIDA som regelbundet efterfrågar samförvaltningens tjänster.. Mötet ansåg att i de fall
samförvaltningen blir inbjudna att hålla föredrag utanför projektuppdragets ramar så skall
arvode ges från den organisation som efterfrågar tjänsten.
- Charles redogjorde för sitt deltagande i län sstyrelsens möte kring naturskydd
Brattenområdet. Samförvaltning NB beklagar att löftet kring en utlovad dialog i tidigt skede
ej förverkligats av län sstyrelsen. Vi upplever återigen en information om ett redan fattat
beslut.

-

MVH
Erland Lundqvist Projektledare
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