Protokoll Styrgruppsmöte
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 14 dec kl 09 .00 – 12.00

Styrgrupp
Närvarande
Avd 26 No rra Bo huslän (4 ledamöter) Rune Nilssen, Clas Johansson
ko mmun (1 ledamot) Sven M o osberg
Tanums kommun (1 ledamot) Lotta To reld .

Länsstyrelsen Anita Tullrot Göteborgs Universitet Strö mstads

Dagordning
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning
Mötesanteckning: OK
2. Förra mötets protokoll Bilaga
Mötesanteckning : OK
3. Återrapport projekt AquaDoom
- Rapport
Mötesanteckning : Mötet informerades om orsakerna bakom beslutet att inte starta
upp projekt Aquadoom. Huvudorsakerna var bristande leveran ssäkerhet kring
reningsteknik samt en sent inkommen för stor osäkerhet kring de ekonomiska
avtalen med leverantörerna. Styrgruppen och projektledningen är överens om att
projektidén är mycket bra och att vi bör söka nya möjligheter till att skapa
förutsättningar för ett hållbar småskalig fiskeodling längs kusten.

-

Formell hantering
Mötesanteckning: Projektet har formellt avslutats och beviljade pengar återbetalts

-

Möjlighet till fortsatt delprojekt! (Projektet i nuvarande praktisk form med fisk i
doom avslutas men vi ger inte upp helt-underlag kommer senare :)
Mötesanteckning: Se punkt 4

4. Ny projektplan
- Ostronyngel
Mötesbeslut: Ny projektansökan godkändes kring ”Utveckling av metodik för
insamling av ostronyngel – ett småskaligt system för ostronproduktion i Bohuslän ”

-

Aquadoom reducerad ansökan.
Mötesbeslut: Ny och” reviderad ” projektansökan kring fiskodling godkändes.
Denna nya projektansökan har till syfte att göra en teknisk och ekonomisk
utredning kring miljöanpassade system för småskalig och kustnära marin
fiskodling. Med målet att visa på olika tekniska lösningar för småskalig kustnära
fiskeodling.

Positivt beslut kring SNB ansökan för denna projektperiod från f
Bohuslän
Mötesanteckning: Styrgruppen informerades om att vi av nu fått ansökan till
fiskeområde norra Bohuslän om projektmedel för samförvaltningens projektbudget
20120701 -20131231 beviljad.
6. Rapporter delprojekt

-

Referensgrupp Norsk- Svensk förstudie utbildnings
Mötesanteckning: Slutredovisningen bifogades dago rdningen och projektledning
och styrgruppen konstaterade att deltagandet i detta projekt har varit givande.

-

Möjlighetsstudie
Mötesanteckning: Slutredovisningen bifogades dago rdningen och projektledning
konstaterade att deltagandet i detta projekt också har varit givande. Rapporten
kring odlingsbara fiskearter är ett användbart underlag i det vidare arbetet med
att starta upp fiskeodlingar

-

Populärversion slutrapport Samförvaltning NB
Mötesanteckning: Ett utkast till en populärversion av att belysa samförvaltning
NBs roll och grundval redovisades. Styrgruppen godkände innehållet. Ytterligare
viss redaktionellt arbete återstår och färdigtryckt material kommer att bli färdigt
under första kvartalet 2013.

7. Ställningstagande kring vilken organisation som kan utse representanter för till
Styrgruppen från yrkesfisket. Fram till annat beslutas är det SFR som utser repr.
Förslag till beslut: Att lokala yrkesfiskarorganisationer inom Tanum och Strömstad
utser yrkesfiskets representanter till Styrgruppen för Samförvaltning Norra Bohuslän.
Mötesbeslut: Mötet beslöt enligt förslaget
8. Val av ny yrkesfiskerepresentant i styrgruppen
Mötesbeslut: Mötet beslöt att utse Jan -Olof Hellberg till ny representant i styrgruppen
som yrkesfiskerepresentant .
9. Stöd till redskapsutveckling för trålfiske.
Mötesbeslut: Mötet beslöt att prioritera projektbudgetens medel(40 000 Skr) avsedda
för redskapsutveckling till utvecklingsarbetet med selekterande trålar. Mötet bedömde
detta som en mycket viktig prioritering.

10. Uppvaktning Hav o Vatten angående förstärkt områdesskydd
- Skrivning kring plattform områdesskydd som underlag till fortsatta dialogen med
HoV.
- Möte HoV den 25 jan Lena Tingström ?
Mötesanteckning: Mötet hade en lång diskussion kring förväntningar och innehåll
för mötet med HoV den 25 jan. projektledaren fick med utgångspunkt från

diskussionen i uppdrag att sammanställa prioriteringar och förbereda HoV på
önskvärt innehåll för möte
Se BILAGA

11. Rapporter
- Aktuellt från Kosterhavet
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Redskapsutveckling (Charles)
- Ekonomiläget Erland

12. Övrigt
Mötesbeslut: Mötesdagar för våren 2013 fastställdes till 15 feb, 19 april och 14 juni.
Samtliga möten är mellan 9.00 - 12.00 i stadshuset Strömstad.

Erland Lundqvist Projektledare

201 2 12 28

