Protokoll Styrgruppsmöte
Välkomna till Stadshuset(Kommunstyrelsesalen) i Strömstad den 10 apr kl 09.00 –
12.30

Styrgrupp Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Rune Nilssen, Clas Johansson Janne Hellberg, Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders
Tysklind/ Anita Tullrot Göteborgs Universitet (1 ledamot) Kerstin Johannesson, Strömstads kommun (1 ledamot) Anders Olsson, Tanums
kommun (1 ledamot) Paul Carlsson. Hav o Vattenmyndigheten (1 aktiv observatör) Martin Rydgren, Länsstyrelsen Fredrik Larsson

Särskilt inbjudna: Peter Birgersson Dafteryd (punkt 4)

09. 00 -12.30 i Kommunstyrelsesalen
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Anteckning: Godkändes
2. Förra mötets protokoll
Anteckning: Godkändes

3. Remiss förstärkt områdesskydd i Koster Väderöfjorden- Remissvar utformas efter detta
möte utifrån Styrgruppens vilja och slutsatser.
Beslut: Styrgruppen ställde sig helhjärtat bakom remissen och gav projektledaren i
uppdrag att formulera ett remissvar med framställan om tillägg i den kommande
vilkorsbilagan med lydelse ”att i villkorsbeskrivning styrgruppen för SNB att
fiskedagar och fisketider specificeras utifrån de grunder som är beskrivna i Koster
Väderöfjordsuppgörelsen. Samt att det på initiativ av Hav och Vattenmyndigheten
årligen görs ett uppföljningsmöte kring hur regleringen fungerat och om det finns
behov av förändringar” BILAGA Remissvar bifogas protokollet

4. Rapporter
- Nordbohuslänska kommunernas uppvaktning av Hav o Vatten kring kvotfrågan
(Peter Birgersson Dafteryd ca kl 10.00)
Anteckning: Yrkesfiskets medlemmar visade uppskattning för att kommunerna är
aktiva i arbetet med att värna kustfiskets framtid.
-

EDF- Yrkesfiskets arbete mot gemensamt förslag- Vart är vi på väg? (Clas och
Charles)
Anteckning: Clas och Charles gav Styrgruppen en uppdatering av arbetet i EDF.

-

Uppvaktning Hav o vatten kring det japanska ostronet (Erland)
Anteckning: Erland informerade om den uppvaktning som gjorts av Hav o vatten i
syfte att finna former för kommersiellt nyttjande av det japanska ostronet. Susanne
Lindegarth och Erland kommer att ta fram ett projektkoncept för hur arbetet med

att kunna avvända yngel från det japanska ostronet och driva upp dessa för
försäljning innan ostronen uppnått könsmogen ålder.
-

Uppvaktning Hav o vatten kring läppfisket (Erland)
Anteckning: Erland informerade om en uppvaktning som gjorts till Hav o Vatten
för att hantera läppfisket för säsongen 2015.

-

Janne Hellberg om KRAV, utkastproblematik och redskapsutveckling.
Anteckning: Janne H redogjorde för det pågående arbetet med att kravcertifiera
trålfisket av räkor samt att också få möjligheter att sälja alla storlekar på räkorna
(Kokräka, råräka och lus).

-

Det pågående arbetet med fiskekommunerna och Leader (Anders O)
Anteckning: Ordförande Anders o redogjorde för hur en samordning av olika
regionala grupperingar kring fiskets frågor och möjligheter att bedriva projekt
pågår i olika konstellationer.

5. Nuläge planering av -Temakonferens våren 2015 7 – 8 maj .
Anteckning: Allt går enligt plan.
6. Projektförslag – Hösten 2015
Tänkbara projekt ska antingen vara redskapsutveckling eller aktivt bidra till fler ben för
fisket. Projekt medel från fiskefond och Leader kommer som det ser ut att kunna sökas
from i höst
- Förstudie kring möjlig teknik för att skapa distans mellan trålbord och botten vid
räktrålning?
Anteckning: Projektidén godtogs av Styrgruppen och Anita T och Erland
välkomnades att återkomma med ett projektförslag.
-

Ev. projektförslag mötets deltagare

7. Aktuell projektstatus
- Finansiering fr.o.m. 201507
8. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från Vattenbruk
9. Övrigt
Mötesdagar Nästa mötesdag 2015 är den 5 juni
Erland Lundqvist projektledare
2015 04 29

