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Protokoll fört vid styrelsemöte i Bohuskustens vattenvårdsförbund

Tid: Onsdagen den 7 juni2OIT
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Dagordning

1. Mötet öppnas
Ordfdrande Mats Brodefors öppnar mötet.

2. Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen

Näruarande ledamöter:
Mats Brodefors

Anna Jivén

Bengt-Âke Andersson

Lars-Âke olsson

Ulla Buhr

Hans Schub

Anna-Lena Heydar

Eva Wallin

MihkelLaks

NiÍruarande ersättare:
Ma rie-Louise Johansson

Morgan Bråse

övrîga deltagare:
Monica Dahlberg

Anna Axelsson

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Orust kommun

Tanums kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

Volvo personvagnar

Borealis

Klädesholmen Seafood

GR

GR

E!_n ä rua ra n de led a möte r :

Leif Högberg

Eva Abrahamsson

Sofia Westergren

Bengt Bivrin

Berne Petersson

Edvard Molitor
lngela Frössling

Agneta Stenberg

Et nä rua rand e ersätta re :

Christina Löwenström

Göte Carlsson

Pierre Rehnlund

lnge Löfgren

Alf Siversson

Anders Hygrell

Hilbert Eliasson

Bo Pettersson

Lena Martinsson

Louise Thunström

Claes Jansson

Ca rl-Joha n Sernestra nd

Jan Hansson

Karl-Emil Videbris

Annika Utgenannt

Munkedals kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tjörns kommun

Göteborgs Hamns AB

INOVYN

Orkla Food Sverige AB

Göteborgs stad

Göteborgs stad

Kungälvs kommun

Lysekils kommun

Munkedals kommun

Orust kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

Strömstads kommun

Tanums kommun

Tjörns kommun

Uddevalla kommun

öckerö kommun

GRYAAB
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3. Val av justeringsperson

Styrelsen väljer Anna-Lena Heydar till att justera mötesprotokollet.

4. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

5. Meddelanden
lnga meddelanden lämnades.

6. lnfo om kontrollprogram/upphandlingar
Rapporterna över de två undersökningarna frân2OL6, miljögifter i biota och flygfotografering
av fintrådiga alger, finns nu tillgängliga på hemsidan. Meddelande om detta går ut till samtliga
medlemmar.
Flygfotografering utförs i 160 utslumpade vikar och grunda områden under sommaren vid två
tillfällen och täckningsgrad av fintrådiga alger görs på områden med ett vattendjup på 0-1
meter.

Vad gäller undersökningen av mjukbottenfauna är universitetet just nu ute på provtagning för
20L7. Det är en samordnad provtagning för nationell miljöövervakning (HaV), regional
miljöövervakning (Lst) och samordnad recipientkontroll (BWF). För BWF:s deltas
sedimenthugg vid nio stationer som sedan undersöks och bottenfaunan (bottenlevande djur)
artbestämmas.
Det är Länsstyrelsen som ska utvärdera och skriva rapporten. Tyvärr är den för 2OL5-2016 inte
riktigt klar än men publiceras på hemsidan så snart som möjligt. Rapporten îör 2Ot7 ârs
undersökning beräknas bli klar under våren 2018.

Vad gäller miljögifter i sediment ligger överprövningen fortfarande hos Förvaltningsrätten, utan
något besked.

Gällande delprogramet för hydrografi och växtplankton är det upphandlat t o m 2018 och utförs
av SMHI. Program- och utvärderingsgruppen träffas till hösten för att börja ta fram
u p p h a n d I i n gsu nd e rl a g i nfö r ny u p p h a nd I i n g avseen d e 2Ot9-2021

Styrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

7. Budget/ekonomi (Handling bifogas) - Ekonomisk rapport jan-apr 2017
Handlingen var utsänd med kallelsen och ansågs därmed föredragen. lnga frågor kring
rapporten togs upp på mötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten och lägga till handlingarna.
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8. Sammansättning av styrelsen

9. lnriktning för årets arbete
Budget och kostnader har setts över med avseende på dels årlig verksamhet och dels

verksamhet som sker på mer oregelbunden basis. För att få en jämnare fördelning av kostnader

har en långsiktig budget tagits fram och andelar har fördelats på ett nytt sätt för förbundets
medlemmar.

lnför kommande år finns ett antal frågor som behöver ses över. En av dessa är medlemmarnas

förväntningar av förbundet. Förutom recipientkontrollen ska förbundet kunna informera om

hur det går med kontrollprogrammet samt vad som på sikt händer med havet. I

upphandlingarna skulle större vikt kunna läggas på trendanalyser och inte bara siffror.

Något annat som behöver undersökas är möjligheten att samordna förbundets och

Vattenrådens (VRBK + Göta älvs VR) arbete, hur rollerna ser ut i förhållande till varandra och

hur ett framtida samarbete skulle kunna se ut. Vattenråden skapades som remissinstans till bl a

Vattenmyndigheten och lokala samverkansorgan när Vattendirektivet infördes. BWF:s syfte är
att åt dess medlemmar utfdra samordnad recipientkontroll (SRK)och därigenom ge dem

möjlighet att svara på hur havet mår. Förmodligen har förbundet och Vattenråden mycket att
vinna på ett ökat samarbete och kunskapsutb¡e. Liknande samarbete skulle kunna utvecklas

med 8-fjordar, vars arbete framför allt är åtgärds¡nr¡ktat.

Strukturen avseende på BWF, Länsstyrelsen, HaV, Naturvårdsverket och andra relevanta

instansers respektive roller behöver också tydliggöras. Ett gemensamt möte om detta kan vara

en god idé för att klargöra huruvida det finns behov av förändringar i kommande års

verksamhet, samt för att säkerställa att de respektive verksamheterna kompletterar varandra

så effektivt som möjligt och att överlappning undviks.

Vikten av att hålla kontakt med medlemmarna. Det finns förmodligen fler företag med krav på

recipientkontroll och kontroll över utsläpp och därmed fler potentiella medlemmar som

behöver tas kontakt med. Detta ska dock göras i den utsträckning det ligger i förbundets
uppgift. Samtidigt som det är viktigt att man inte "missar" en potentiell medlem, är det också

viktigt att de pengar som medlemmar betalar till förbundet används i enlighet med

verksamhetens syfte. Kanske är det i högre grad Länsstyrelsens uppgift att se över potentiella

medlemmar.

Vikten av medlemsvärde är stor. Därför är informationsarbetet viktigt. Framöver behöver fokus

vara trender och förändringar snarare än exakta data.

Angående styrelsens sammansättning och storlek förs en diskussion om att reducera styrelsens

storlek i syfte att få en mer aktiv styrelse. Är styrelsen för stor riskerar representationen att
minska. Dessutom ökar kostnaderna med storleken. Förslaget är att dela göra en geografisk

uppdelning i fyra områden. Förslaget tas emot positivt men behöver förankras i kommunerna.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktning för årets arbete.
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10. övriga frågor
ldén att anordna en "Kustvattenvårdsdag" hösten 2018 diskuterades. Denna skulle kunna
anordnas i samarbete mellan BWF, vattenråden och kanske även 8-fjordar. Den skall i så fallta
upp ett fåtal aktuella ämnen och ge tid för diskussion om respektive föredrag och ämne.

11. Tider för sammanträden av styrelsen2OtT
22 september kl. 13:00 på Göteborgs Hamn, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 28 iGöteborg
4 december kl. 13:30 på GR, Anders Personsgatan I iGöteborg

12. Mötet avslutas
Ordföranden avslutar sammanträdet.

li'l rnic,/- l)
Monica Dahlberg-

Mats Brodefo rs - Ordförande Anna-Lena Heydar-J re
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