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Årets Kuststämma 

BSR har beslutat att Kuststämman för 2017
kommer att hållas på

Fotö
lördagen 25 mars 2017

Start kl 10:00

Platsen för mötet är Café Boa med adress 
Korsviksvägen 31 på kajen i Fotö gamla 
hamn.

I år planerar vi att förlägga kuststämmans
temadel till första delen av mötet och istället 
vika den andra avdelningen åt det formella
årsmötet enligt stadgarna.

Foto; Café Boa på Fotö

Temadelen kommer att innehålla två delar. 
Först har vi en uppdatering av läget vad 
gäller det utvidgade strandskyddet. Vi kom-
mer att berätta om vad som har hänt under 
det gångna året, informera om det aktuella 
läget och diskutera vad som kommer att 
hända. Den andra delen kommer att vikas åt 
information om det samarbete som de lokala 
öråden inom Öckerö kommun har med kom-
munen. På plats kommer att finnas repre-
sentanter för såväl kommunen som lokala 
föreningar. Här finns även plats för frågor 
om demokrati och landsbygdsutveckling.

Alla varmt välkomna!

Vårt projekt IRMP avslutas

I somras planerade vi att under hösten 2016 
genomföra möten i södra Bohuslän, efter-
som vi fått information om att kommunerna 
här nu var på gång med eget arbete om Blå 
Öp. Det visade sig emellertid inte vara helt 
korrekt, utan först nu är man i färd med att 
starta detta arbete. Det bedöms dock ta lång 
tid innan det kommer att finns underlag för 
att hålla informationsmöten bland medlems-
föreningarna om Blå ÖP i södra Bohuslän. 
Vi beslutade därför att avsluta projekt IRMP 
från 31 december 2016. Just nu arbetar vi 
med att slutredovisa detta.

Projekt Ren kust och Skärgård

Nedskräpningen av kusten gör livet på öar 
och i skärgårdssamhällen allt svårare.
BBSSRR hhaarr bbeesslluuttaatt aatttt eennggaaggeerraa ssiigg ii ddeennnnaa ööddeess--
ffrrååggaa ggeennoomm iinnffoorrmmaattiioonnsssspprriiddnniinngg oocchh ooppiinnii--
oonnssbbiillddnniinngg.. SSttyyrreellsseenn hhaarr uuttsseetttt lleeddaammootteenn
LLaarrss--EErriikk KKnnuuttssssoonn,, HHuunnnneebboossttrraanndd aatttt bbiillddaa
oocchh hhåållllaa iihhoopp eenn aarrbbeettssggrruupppp ssoomm ddrriivveerr ffrrååggaann..
SSkkrrääpp ffrråånn hhaavveett äärr eetttt vvääxxaannddee pprroobblleemm ssååvvääll ii
hhaavveett ssoomm nnäärr ddeett nnåårr llaanndd.. ÖÖ-- oocchh kkuussttbbeeffoollkk--
nniinnggeennss rroopp ppåå hhjjäällpp hhaarr iinnttee ggeetttt öönnsskkvväärrtt rreessuull--
ttaatt.. FFöörrsstt nnuu,, nnäärr fföörreekkoommsstteenn aavv mmiiccrroo--ppllaasstteerr ii
hhaavveett uuppppmmäärrkkssaammmmaass,, bböörrjjaarr rriikkssmmeeddiiaa ppåå
aallllvvaarr fföörrssttåå vviiddddeenn aavv pprroobblleemmeett..
NNååggrraa kkoorrttaa ffaakkttaa::

 20000 ton skräp dumpas i Nordsjön varje 
år. Det mesta når stränderna.

 80 % av "vårt" marina skräp kommer från 
utlandet. Av detta är 85 % plast.

 På västkusten flyter det i land skräp
motsvarande fem badkar i timmen.

Det säger sig självt att denna utveckling inte 
är förenlig med ett gott liv på öar och i kust-
samhällen. BSR har här en viktig uppgift att 
tillvarata den bofasta befolkningens intres-
sen. Vi kan inte som organisation ge oss ut 
och plocka skräp, men vi representerar 
många och har ett bra nätverk. Där kan vi 
göra skillnad.

Ett annat hot som berör vår kust är vraken 
med olja, bomber och stridsgas som ligger 
utanför vår kust. Det kommer nu nya larm-
rapporter att läckage sprider giftiga ämnen 
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som nu kan mätas i kräftor och botten-
levande fisk. Detta är ytterligare en fråga 
som måste drivas mot berörda myndigheter 
så att åtgärder vidtas för att undanröja hot 
från kemikalierna på havsbotten strax utan-
för vår yttersta kustlinje. Finns det intresse-
rade som vill ingå i arbetsgruppen? 
Kontakta i så fall ordf Jan-Eric Ericsson,
jan-eric@skargardarna.se

BSR och Strandskyddet

BSR har deltagit i två aktiviteter som handlat 
om det utökade strandskyddet. Första tillfäl-
let var på Dalarö i Stockholms skärgård, där 
man i augusti höll ett Skärgårdsting. Vi var 
då inbjudna att berätta om vad som händer 
på Västkusten i denna fråga. Från mötet och 
efterföljande diskussioner kan konstateras,
att vi på västkusten har varit mycket mer
aktiva än på ostkusten i denna fråga, fram-
för allt från de enskilda kommunernas sida. 
Och befolkningen på ostkusten tycks lika 
mycket som vi på västkusten ifrågasätta
Länsstyrelsens beslut om utvidgat strand-
skydd i den omfattning och på det sätt som
nu skett.

Från mötet på Dalarö

Det andra mötet om strandskyddsfrågor, 
som vi deltog i, ägde rum i Riksdagshuset  
23 november 2016. Vi hade då tillsammans 
med SRF bjudit in riksdagsledamöter för att 
diskutera det utvidgade strandskyddet. Till 
mötet kom elva riksdagsledamöter från olika 
partier.

Deltagare på mötet i Riksdagshuset. Foto: Sigvard Utbult

Vår Länsstyrelse fick som bekant ”bakläxa” 
av regeringen ifråga om de första besluten 
om utvidgat strandskydd i de bohuslänska 
kommunerna. Därefter presenterade man 
nya remissförslag, men eftersom dessa i 
stort sett var identiska med de tidigare, har 
vi från BSR:s sida ånyo protesterat mot 
dessa i såväl remissvar som i senare över-
klaganden av Länsstyrelsens nya beslut om 
utvidgat strandskydd, eftersom våra syn-
punkter hade lämnats utan avseende.

I den här frågan står vi enade med Bohus-
läns kustkommuner som har agerat på 
samma sätt. Överklagandena ligger nu hos 
regeringen och vår förhoppning är att man 
där ska beakta våra argument och finna att 
Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut i 
denna fråga inte heller denna gång är i 
överensstämmelse med miljöbalkens 
intentioner

BSR ansöker om Nytt Leader - projekt

BSR har till de två Leader-områdena i 
Bohuslän lämnat in ansökan att få medel för 
att starta ett projekt som handlar om att visa 
på goda exempel samt på problem, som 
finns inom vårt område. Projektet skall löpa 
på två år och har en budget på 120 000 kr.
Om projektet beviljas, hoppas vi kunna 
starta vid halvårsskiftet i år. Projektet har 
fått arbetsnamnet: Bohuslän för bohuslän-
ingarna och Bohuslän i Sverige.

Jan-Eric Ericsson
ordförande BSR

mailto:jan-eric@skargardarna.se

