Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad den 18 sept kl 09.00 – 12.30

Styrgrupp
Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita Tullro t Göteborgs Universitet (1 ledamot)
Strö mstads kommun (1 ledamot), Tan ums kommun (1 ledamot) P aul Carlsso n . Hav o Vattenmyndigheten (1 aktiv observatör), Länsstyrelsen
Fredrik Larsson, Jonas Andersson (Kustbevaknin gen S TD)

Särs kilt inbjudna: Jonas Andersson Ny platschef Kustbevakningen Strömstad

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
Välkomnande av Jonas Andersson Kustbevakningen Strömstad
Anteckning: Jonas Andersson blev presenterad och introducerad i Samförvaltningens
uppdrag samt presenterade sig själv och nuläget för kustbevakningen i Strömstad.
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
A nteckning: Dagordning godkändes med tillägg att lyfta en frågeställning från Charles O
på övriga frågor.
2. Förra mötets protokoll
Anteckning: Ordförande (för dagen Paul Carlsson)gick igenom protokollet med
styrgruppen och protokollet godkändes.
3. Rapporter
- Kosterhavet aktuellt b.la. utbildning av yrkesfiskare (körkort)
Anteckning: SE Bilaga
- EDF- Yrkesfiskets arbete mot gemensamt förslag- Vart är vi på väg? Uppvaktning
Anteckning: Både yrkesfisket och kommunerna i norra Bohuslän har varit mycket aktiva i
frågan om säljbara kvoter och landningsskyldigheter. Remiss i frågan från HoV väntas
komma ut innan 15 okt. Samförvaltning NB samt kommunerna och yrkesfisket kommer att
svara på remissen. Förväntan på denna remiss är att det sannolikt under 2016 kommer att
bli lightversion av nyregleringen där den nuvarande principen om att det går att hyra
kvoter mellan fiskeföretagen kommer att råda även under 2016. Landningsskyldigheten på
vissa arter som äkta tunga kommer att införas men det är i rådande läge oklart hur denna
reglering ska fungera i praktiken.
Beslut: Att samförvaltningens styrgrupp svarar på remissen när den kommer ut . Förslag
till svar kommuniceras i styrgruppen per mail.

- Janne Hellberg om KRAV och redskapsutveckling.
Anteckning: Då Janne inte var med på mötet så föredrog Charles en redogörelse kring de
lyckade erfarenheterna i sommar. Storleksselekteringen av räkor har nu förbättrats radikalt.
SLU följer upp testresultaten och vi får mera information när testerna slutförts och

sammanställts. Då Janne inte var närvarande så återkommer vi med utvecklingen kring
KRAV vid ett senare tillfäl

- Det pågående arbetet med fiskekommunerna och Leader (Anders O)
Anteckning: Anders O var frånvarande och frågan tas upp vid nästa styrgruppsmöte.
- Sommarens aktiviteter i samförvaltning NB
Anteckning: Har bestått av uppvaktningar av HOV angående säljbara kvoter och
landningsskyldighet. Mycket tid har lagts på projektredovisningar och projektansökning.
Studiebesök från b.la. SIDA samt stort intresse från universitet samt andra regioner på
Samförvaltningen som företeelse.
Nytryck av vår huvudbroschyr är färdig, där nya kartor över skyddade områden är inlagda
samt viss redaktionell uppdatering. Broschyren finns att hämta hos Erland samt Kosterhavets
medarbetare. PDF upplaga kommer att finnas på vår webbsida inom kort framtid.
4. Samförvaltning NB Uppdraget och den långsiktiga finansieringen. Inför uppvaktning
av Jordbruksverket hösten 2015
- Nuvarande geografiska område eller större?
- Behålla uppdraget som det är idag eller axla ett mera förvaltande uppdrag?
- Nya uppdrag?
- Relationen med Leader, Tillväxt NB, Fiskeföreningen Norden samt
Producentorganisationer?
Anteckning: En kortare dialog fördes kring frågan där slutsatsen var att vi ska jobba på med
att skapa en mera långsiktig finansiering av Samförvaltning NB.
Beslut : Projektledaren fick i uppdrag att arrangera en uppvaktning av Jordbruksverket och
JVs GD under hösten. Representanter från de Samförvaltningens olika kompetenser ska
utgöra en samlad delegation för uppvaktning. Projektledaren ska utforma förslag till
utvecklingskoncept för Samförvaltningens framtida möjligheter inför uppvaktningen. Exp. roll
för spridning av erfarenheter och roll i ett ev. utökat förvaltningsuppdrag.
5. Val av ny representant från yrkesfisket som ersättare för Rune Nilssen.
Anteckning: Ingen ny representant var framtagen, vore bra om burfisket efter kräfta kunde
tas fram. Charles O tog på sig att ta fram kandidat till nästa styrgruppsmöte.
6. Aktuell projektstatus
- Avslutad projektperiod 2014 10 – 201506
- Finansiering fr.o.m. 201507 - 201512
Anteckning : Perioden 201410 - 201506 ä avslutad och redovisad till finanserna.
Samförvaltning NB har är finansierad t.om. 151231 men enbart med kostnadsteckning av
ekonomifunktion och projektledare. Inga medel till utbildningar eller annan kostnadspost
ryms inom budget .
7. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Kustbevakningen Strömstad
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från Vattenbruk

8. Övrigt
Charles O väckte frågan omplaner från Fredrikstad att muddra och dump
fyllnadsmassor kring hamninloppet i Fredrikstad. Stor oro finns från svensk sida att detta
påverkar våra vatten i Koster Väderöfjorden negativt. Länsstyrelsen följer frågan som
fortfarande är under prövning i norska myndigheter. Bilaga Länk :
http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/Kystverket-soker-om-a-utdypeinnseilingen-til-Borg-havn-20132348/

Mötesdagar Hösten 201 5 23 okt, 4 dec samt en bred uppvaktning av Jordbruksverket
Anteckning: Mötesdagarna fastställdes.
Välkomna Anders Olsson ordförande/ Erland Lundqvist projektledare
2015 09 23

