Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad den 14 feb kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp närvarande
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter Clas Johansso n Länsstyrelsen (1 ledamot)/ Anita Tullrot Gö teborgs Universitet (Strömstads
ko mmun (1 ledamot) Sven M o osberg ,. Hav o Vattenmyndigheten (1 aktiv observatör) M artin Rydgren, Länsstyrelsen Fredrik Larsson

Särs kilt inbjudna: Susanne Lindegarth , Lena Tingström (HoV)

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Anteckning: Dagordningen godkändes
2. Förra mötets protokoll
Anteckning: Godkändes
3. Nulägesinformation kring aktuellt läge kring WWFs röd märkning av räka.
Anteckning: Yrkesfisket, mötesordförande och projektledaren redogjorde för läget och
de aktiviteter som gjorts i samband med WWFs rödmärkning av räka på västkusten.
4. Nulägesinformation kring våra projekt
- Småskalig fiskeodling
- Metodik insamling ostronyngel
Anteckning: Bilaga den redovisning som Susanne Lindegarth visat på mötet
- Hur kan fiskeresursen fördelas
Anteckning: Projektet är i uppstart och kommer att redovisas vid kommande möte
5. Nuläge i arbetet med förstärkt områdesskydd Martin R o Lena T
Anteckning: Arbetet med områdesskydd kommer att kunna delpresenteras inför
sommaren, i dagsläget är det framförallt ett tydliggörande av 60 meterskurvan som
återstår. Aktuella frågeställningar är också Vem som får tillstånden? Hur ska en ev.
återkallning av tillstånd gå till? Ska tillstånden ges till fiskefartyget eller ägaren? HoV
(Lena Tingström)har initiativet till att ordna ett möte med yrkesfisket i frågan .
6. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Kosterhavet – Uppföljning bottenundersökning
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
7. Aktiviteter i vår
Anteckning: Förutom vårens ordinarie arbete med styrgruppsmöten och projektledning
av våra underprojekt så inleds arbetet med att söka medel till ny projektperiod för
Samförvaltning Norra Bohuslän. Den nuvarande projektperioden går ut den sista juni

och projektledarens projekttid är genom Strömstads kommuns försorg förlängd till
sista sep
Styrgrupp en diskuterade vad som ska prioriteras inför en ny projektperiod och landade
i några punkter
- Redskapsutveckling
- Att vara en legitim remissinstans för frågor kring yrkesfiske och vattenbruk.
- Stöd till yrkesfisket s arbete med certifiering.
- Fortsatt arbete med att ge fiskeentreprenörerna fler ben att stå på.
8. Övrigt
Anteckning: Projektledaren får i uppdrag att redskapsutveckling som tema till nästa
möte den 11 april och bjuda in företrädare för fiskeföreningen Norden som har fått
nationella medel för att selekterande utveckla redskap .
Skickar med en mailadress till Fiskeföreningen Nordens webbsida.
http://np.netpublicator.com/netpublication/n55842240
Nästa möte den 11 april
Anteckningar gjorda av
Erland Lundqvist Projektledare
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