Dagordning Styrgruppsmöte
Strömstads stadshus Kommunfullmäktigesalen den 4 dec kl 09.00 – 12.30
Närvarande Styrgrupp
Yrkesfiskare Norra Bo huslän, Clas Jo hansso n , Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot Göteborgs Universitet (1 ledamot) /
Susanne Lindegarth , Strömstads kommun (1 ledamo t) Anders Olsson , Tan ums kommun (1 ledamot) P aul Carlsson, Länsstyrelsen Key
Höglind och Fredrik Larsso n

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Minnesanteckning: Godkändes med tillägg att på övriga frågor få en kort återkoppling
från Janne Hellbergs presskonferens.
2. Förra mötets protokoll
Minnesanteckning:Godkändes
3. TEMA Vattenbruk. Aktuellt kring vattenbruk och vattenbrukscentrum väst. Susanne
Lindegarth
Minnesanteckning: Susanne redogjorde för aktuella vattenbruksfrågor.
Föredragningen finns i Bilaga till protokollet .
4. Tillägg definition fiske kring stängda områden i Kosterfjorden Bilaga Charles
Beslut: Charles redogjorde för sitt förslag till regler för isättande av trål i anslutning
till skyddade områden i Kosterhavet. Styrgruppen tog beslut om att ställa sig bakom
skrivningen i syfte att detta ska formuleras in i särskilda bestämmelser för
områdesskyddet. Erland fick i uppdrag att återkoppla skrivningen till Hav o Vatten
samt kustbevakningen. Detta görs med att protokollet skickas till Martin Rydgren HoV
samt Jonas Andersson på kustbevakningen i Strömstad . En särskild påminnelse görs
till respektive.
5. Avtackning av Rune Nilsen efter lång och värdefull insats i Samförvaltning NB.
Minnesanteckning: Rune avtackades som yrkesfiskerepresentant i styrgruppen efter
mycket lång och förtjänstfull insats. Rune N var aktivt med och startade
Samförvaltning Norra Bohuslän och har haft en tongivande roll i Samförvaltningens
utveckling och framgång. Ordförande Anders O och projektledare Erland L (lite
känslosamt) höll tal till Rune N som själv tackade alla för ett mycket gott sammarbete.
.
6. Val av ny representant från yrkesfisket.
Minnesanteckning: Vakant tills vidare Clas söker en burfiskare eller läppfiskare från
Strömstad till uppdraget.
7. Nuläge ansökningar projekt 2016

Minnesanteckning: Ansökningarna håller på att färdigställas och beräknas vara
inlämnade innan 1
till jordbruksverke
8. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Ekonomirapport Samförvaltning 2015
Minnesanteckning: Projektledaren redogjorde för aktuell budgetstatus och
styrgruppen godkände redovisningen utan åtgärder
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Kosterhavet
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från Vattenbruk
9. Övrigt
Minnesanteckning: Fredagen den 27 november höll Janne Hellberg på fiskebåten
Eros från Resö och Sixten Söderberg från trålverkstaden på Smögen presskonferens
med anledning av de mycket goda selekteringsresultat som sommarens provfiske med
modifierad rist gett. Det har blivit ett gott genomslag i pressen och ett nytt stort steg i
hållbart trålfiske har tagits.
Mötesdagar våren 2016 5 feb, 15 apr och 20 maj.
Förslag på vårteman: Räktrålarnas redskapsutveckling, Provfisket,
sedimentationsrapporten, läppfiskeprojekt samt genetik på räka.

Erland Lundqvist projektledare
2015 12 06

