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Sammanfattande beskrivning
Ge en kort sammanfattande beskrivning över de aktiviteter som genomförts under den period som lägesrapporten avser.
Ange även genomförda aktiviteter utifrån dess betydelse/resultat på de horisontella aspekterna jämställdhet, miljö och
integration.

Här följer en beskrivning av hittils genomförda aktiviteter kopplade till målen.
• Skapa en permanent samarbetsorganisation mellan kommuner, regionen, staten och EU för ett friskare
hav och kust i norra Bohuslän med syftet att genom ett samordnat och bredare angreppssätt med fler
aktörer engagerade bättre kunna finna en hållbar lösning på problemen.
Inom projketet har vi en regional arbetsgrupp som består av representanter för Länsstyrelsen,
Västkuststiftelsen, Västsvenska Turistrådet, Västra Götalandsregionen (Andrs Carlberg) och
kommunerna
Den regionala gruppen har haft två möten och vid det senaste, beslutade man att göra en kartläggning
av hur natur och miljövården är organiserad dels i kommunerna dels inom Västkuststiftelsen samt
studera alternativa organisationsformer.
Resultatet kommer att presenteras under november månad.
Gruppen har även haft ett första möte med West Swedens represenatant Harleh Lindqvist för att
diskutera ett upplägg för att lyfta frågan kring ilandflutet skräp samt andra miljö-och naturvårdsfrågor
längs europas kuster i ett EU- perspektiv.
Planen är att West Sweden blir värd för en konferens under mars månad i Bryssel. Till den konferensen
kommer andra länder /regioner i Europa att bjudas in för att bidraga med sina erfarenheter. Vi kommer
även att knyta forskare från Sven Lovén center till arbetet med konferensen.
Vi kartlägger möjliga alternativa samarbetspartners , dels har vi varit i kontakt med Västkustens Vänner
dels Fiskeområde Bohuslän samt privata företag
En konsult genomför intervjuer med de olika representanterna i regionala gruppen och i första hand
Länsstyrelsens representanter som är ansvariga för natur och miljövården i naturreservaten.
Den operativa gruppen består av de som för närvarande är ansvariga för natur och miljövård i
kommunerna samt Roland Olin Västskuststiftelsen.
Gruppen har träffats dels strax efter besluten från Naturvårdsverket och RUN om finansiering för att höja
ambitionsnivån avseende strandstädning och miljövård under somarsäsongen.
En mätning sker av insatser och resultat från tidigare år då resurserna för insatser varit mycket
begränsade och de resultat som vi kan mäta efter årets insatser.
Tyvärr kom besluten först i juni, så man tappade några månader inför sommarsäsongen, men
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kommunerna och Västkusstiftelsen klarade att höja insatserna till en viss del.
Privata entreprrnörer har anlitats för att utföra en del av insatserna samt sysselsättningslag.
För närvarande pågår ett arbete i alla naturreservat för att vara bättre förberedda till våren och
sommaren 2010.
En utvärdering av gjorda insatser skall ske i januari 2010 de skall ligga till underlag för fördelning av
resurser för verksamhetsåret 2010.
I september hade den operativa gruppen ett gemensamt möte med ansvariga i Kosterhavets
nationalpark för att utbyta erfarenheter kring t.ex skötselplaner och organisation av framtida samarbete.
I gruppen har även diskuterats alternativ till den nuvarande organisationen samt finansieringslösningar
• Konkreta åtgärder genomförs årligen från och med 2009 för en renare och mer attraktiv kustmiljö.
En presentation av resultat av årets insatser kommer att ske i januari, dock kan man redan nu säga att
attraktiviteten har ökat då mängden skräp längs kusten i sommar har kunnat tas tillvara på ett bättre sätt
än föregående år. Nästa år är ambitionsnivån ännu högre ställd
• Ett system tas fram för delfinansiering av verksamheten genom medlemsavgifter, företagssponsring
etc. En sådan delfinansiering skall komma igång under projektperioden.
En diskussion har inletts med Västkustens Vänner, www.vastkustensvanner.se som har erfarenhet av
att organisera och skapa samverkan mellan det offentliga och privata inom natur och miljövård.
• Mängderna ilandflutet marint avfall skall minska.
Kontakt har tagits med "Håll Sverige Rent" för att samverka kring långsiktiga förebyggande insatser.
Ett möte med Elin Svensson på Håll Sverige rent är inplanerat till 18 november.
Kopplingen till de horisontella målen är tydligast när det gäller miljö , men under 2010 kommer vi även
att kunna koncentrera oss mer på tillgänglighet och integration genom t.ex skyltning på fler språk

Avvikelser från ansökan och beslut
Beskriv, förklara och kommentera eventuella avvikelser, t ex avseende aktiviteter, tid och budget, från ansökan/beslut. Ange hur
det påverkar projektgenomförandet.

Den enda tydliga avvikningen är tiden för besluten som medförde att projektstarten blev sen och
insatserna får inte full effekt 2009 utan först 2010
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