
                                                                                

 
Protokoll Styrgruppsmöte 
 
Strömstads Stadshus den 19 mars kl 13.30 
 

Styrgrupp Närvarande  
Avd 26 Norra Bohuslän Rune Nilssen, Clas Johansson    Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita Tullrot, Strömstads kommun (1 ledamot) Sven 
Moosberg  Tanums kommun (1 ledamot) Clas-Åke Sörkvist  Fiskeriverket (1 aktiv observatör) Martin Rydgren, Länsstyrelsen (1 aktiv 
observatör) Leif Lettesjö  

                                                                                                                                                
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 

 
2. Förra mötets protokoll  
     Mötesanteckningar: 
     Godkändes 

 
 

3. Rapporter 
Utbildningsgruppen   
- Genomförd ekologisk utbildning (Kerstin rapp) 
Mötesanteckningar: 
 Den ekologiska kursen för yrkesfiskare genomfördes under 2 x 2 dagar 12- 13 feb 
samt 26-27 feb på Lovenska (TMBL) 
 Deltagarantalet blev24 st vilket var fler än planerat. Deltagarna var engagerade och 
de återkopplingar som getts är positiva. 
Nu har sammanlagt 85 yrkesfiskare gått kursen och bedömningen är att de flesta nu 
har genomfört kursen. Det kan dock finnas någon fiskare som inte gått kursen och 
Erland samt Leif Lettersjö fick i uppdrag att samköra deltagarlistorna med 
länsstyrelsens licensregister. Möjlighet framfördes till att köra ett uppsamlingsheat i 
höst för yrkesfiskare som missat utbildningen. 
 
- Förberedelser fiskarnas utbild 6-7 maj  (Erland ) 
Mötesanteckningar: 
Planeringen pågår för fullt. Deltagarlistan  börjar att ta form och det ser ut att bli en 
spännande blandning av WWF, Greenpeace, Länsstyrelse, forskare mfl.  
Kursen kommer att genomföras i Strömstad i restaurang Rökeriets lokaler. 
Eftersom det är få politiker anmälda jobbar vi med strategin att nå denna grupp via 
en uppvaktning av miljö och jordbruksutskottet i höst. 
Utbildningsgruppen kommer inom de närmaste veckorna att finslipa innehållet för 
kursdagarna för att möta den målgruppen som anmält sig. 
Erland fick i uppdrag att undersöka möjligheterna till att genomföra en liknande 
utbildning för en internationell målgrupp i höst. 
 
Informationsgruppen  
- Kommunikationsstrategi (Erland) BILAGA 
Mötesanteckningar: 



Erland redovisade den kommunikationsstrategi som informationsgruppen tagit fram. 
För framtagande av strategin har viss extern hjälp anlitats för att uppnå en hög 
kvalité (ca 10 timma till en kostnad av ca 6000 kr).  Målet med denna strategi är att 
den ska vara genomtänkt och enkel. Att den ska genomsyra alla utåtriktade handlingar 
som samförvaltningen deltar i. Den ska inte bara ha bäring i projekttiden utan ha en 
långsiktighet mot den tid då samförvaltningen är en löpande verksamhet. Viktiga 
områden är hemsidan, skrifter som tas fram, informationsinsatser och, uppvaktningar. 
Styrgruppen tog engagerat del av föredragningen och hade inga anmärkningar eller 
synpunkter på innehållet. 
 
- Hemsida se gärna www.samforvaltningnorrabohuslan.se  Obs under uppbyggnad 

(Erland rapp) 
Mötesanteckningar: 
Struktur till hemsida redovisades och mottogs positivt. Styrgruppen gav 
informationsgruppen i uppdrag att fortsätta utveckla sidan i den påbörjade 
inriktningen. 
 
- Uppvaktning Jorbruk o miljödep ( Erland ) 
Mötesanteckningar: 
Erland fick i uppdrag att planera för en uppvaktning av miljö och jordbruksutskotten 
med sikte på november och den kommande mandatperiodens ledamöter. 

 
Förvaltningsformsgruppen  
- Ansökan till fiskeområdet, mötet Björn Lindal (Leif. L o Erland rapp) 
Mötesanteckningar: 
Leif Lettersjö och Erland L hade ett möte t med Fiskeområde Norra Bohusläns 
ansvarige tjänsteman Björn Lindal den 18 februari på Riverside i Uddevalla. Med 
målet att undersöka möjligheterna till att få fortsatt finansiering av samförvaltningen 
efter projekttiden 20101231. Mötet var konstruktivt och möjligheterna att få stöd får 
anses som goda. Målet är att säkra en basfinansiering för samförvaltningen under 3 
år 2011-  2013. En basfinansiering på 500 000 kr. Under mötet bestämdes att en 
ansökan skall skrivas med sikte på att behandlas på Fiskeområdets möte i juni. I 
arbetsplanen för ansökan skall 100 000 kr offentliga medel tas fram och ansökan till 
fiskeområdet om 400 000 kr. 

 
4. Information 

- Charles fick i uppdrag sondera kring ett koncept för en ev. studieresa till 
Skottland med anledning av att Skotska fiskare i höst har besökt våra yrkesfiskare. 

Mötesanteckningar: 
Charles var inte närvarande på mötet varför punkten behandlas på nästa möte   
 
- Samförvaltningens delaktighet i fiskeriverkets utredning kring småskaligt fiske 

(Charles  Leif, Erland L)  
Mötesanteckningar: 
Fiskeriverket och länsstyrelsen har genomfört ett möte kring det av fiskeriverket 
framtagna utredningsförslag. Stark kritik framfördes av samförvaltningens inbjudna 
deltagare på mötet Charles O vilket resulterade i en skrivelse till fiskeriverket. 
Huvudkritiken är att det inte förekommit någon dialog från fiskeriverket under 
framtagandet av underlaget och att det resulterat i ett antal ogenomtänkta förslag och 
slutsatser.  



 
- Kontakt fiskare Hvaler. Besök av Krisoffer Svennäs Hvaler (Rune rapp) 
Mötesanteckningar: 
Styrgruppsmötet gästades av representant från yrkesfiskarna på Hvaler i Östvold 
Norge. Styrgruppen betonade vikten av samarbete/ samverkan med kollegor bland 
yrkesfiskarna samt nationalparksadministrationen på norska sidan. Även Kristoffer 
Svennäs underströk vikten av samarbetet och framförde synpunkter på att processen 
fram till bildandet av nationalpark skett på olika sätt på respektive sida om gränsen 
vilket vi gemensamt kan ta lärdom av. Målet är att upprätta kontinuitet i samverkan 
samt under året genomföra en konferens kring yrkesfiskets relationer med 
nationalparken på båda sidor om gränsen. Nästa steg i denna process är att Rune 
deltar i ett möte på norska sidan och diskuterar hur detta ska kunna realiseras. 
 
     Martin R information Fiskeriverket bla digitalt sjökort och certifikat 
Mötesanteckningar: 
Martin framförde att de digitala koordinaterna i princip var framme och att man nu 
diskuterar format och tillgänglighet kring hur dessa kan appliceras till fiskebåtarna. 
Lite juridiskt knivigare är frågan om hur man kopplar certifikatet/ körkortet till den 
ekologiska utbildningen. Men Fiskeriverket har i uppdrag av Axel Wenblad att lösa 
frågan och den ska vara löst i sommar. 
 
- Jordbruksdepartementet kommer till Norra Bohuslän 19 – 21 april. 

Samförvaltningen med den 20 april.    
Mötesanteckningar: 
Samförvaltningen är inbjudna att deltaga vid besöket från jordbruksdepartementet 
den 20 april. Från samförvaltningen kommer Rune. N, Sven. M, och Erland att delta. 
 

 

5. Ekonomi finansiering 
- Info kring ansökan om förlängd projekttid samt förändringar i budget. (Erland) 
Mötesanteckningar: 
Styrgruppen konstaterar att fiskeriverket beviljat ansökan om förlängning av 
projekttid samt omfördelning av budget enligt styrgruppens ansökan. 
 
- Nuläge ekonomi. 
Mötesanteckningar: 
Upparbetade medel är ca 200 000 kr. Yrkesfiskarna ligger dock efter i fakturering av 
sin ersättning för förlorad arbetsförtjänst vilket gör att utdebiterad summa från kontot 
är lägre. 

 
 

6. Beslut  
- Beslut kring kommunikationsstrategi. 
Mötesanteckningar: 
Mötet beslutade att anta redovisat förslag till kommunikationsstrategi. 
 
- Beslut om förlängning av projekt samt omfördelning av projektmedel. 
Mötesanteckningar: 
Styrgruppen beslöt i enlighet med beviljad ansökan att förlänga projekttiden till 
20101231 samt omfördela budgeten enligt förslag. 
 



 
7. Övrigt 

Mötesanteckningar: 
Rune. N lyfte frågan kring problemet för yrkesfiskare att överta en verksamhet där 
någon slutar. Frågan kommer att behandlas i en pågående översyn enligt Martin R 
från fiskeriverket. 
Anita Tullrot lyfte en fråga kring om samförvaltningen kan vara det forum som 
nationalparksförvaltningen kan nyttja för att diskutera och lösa frågor och 
åtgärder enligt fastställd skötselplan. Även om denna dialog kommer att vara med 
ansvariga tjänstemän inom nationalparken så var styrgruppen eniga om att det ingår i 
den del av styrgruppens arbete som rådgivande och utredande funktion till 
Nationalparkens styrgrupp Kosterdelegationen i de fall där det handlar om 
gränssnittet till yrkesfisket .  
 

8. Nästa möte  21 maj 
 
 

Protokollanteckningar förda av 
Erland Lundqvist  
Koordinator7 Projektledare             2010-03-22 
 
 
 


