
                                                                                
 

Protokoll Styrgruppsmöte 
 
Strömstads Stadshus den 21 maj kl 13.30 – 17.00 

 

Närvarande   
Avd 26 Norra Bohuslän) Charles Olsson, Länsstyrelsen (1 ledamot)/ Anita Tullrot , Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg , 
Länsstyrelsen Leif Lettesjö (1 aktiv observatör) samt gästföredragande Tord Wennerblom Naturvårdsenheten Länsstyrelsen 

                                                                                                                                                

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 

2. Info av Tord Wennerblom Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
kring bildande av naturreservat kring Väderöarna. 
Minnesanteckningar:  

Tord Wennerblom föredrog arbetet som pågår kringbildande av naturreservat kring 

Väderöarna. Utgångspunkten är att det inte ska påverka yrkesfisket i området och att 

det ska råda samma relationer till lagstiftningen som det gör i nationalparken (fisket 

regleras under fiskerilagstiftningen). Styrgruppen påpekade att det krävs 

informationsinsatser och dialog riktade till yrkesfiskare som är verksamma i området, 

stormöte kunde vara en form. Länsstyrelsen inbjöds till samförvaltningen på ett 

höstmöte( 3 september) för återkoppling kring frågeställningar som uppkommit under 

sommarens dialoger med yrkesfiskare i området. 

BILAGOR 
 

3. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
Minnesanteckningar: 

Förra mötesprotokollet godkändes och lades till handlingarna 
 

4. Rapporter 
Utbildningsgruppen   

- Genomförd fiskeutbildning för myndigheter och forskare (Charles, Sven och 
Erland) 

Minnesanteckningar: 

Konferensen som yrkesfiskarna genomfört 6 – 7 maj får sammanfattas som mycket 

framgångsrik. Deltagande gäster var engagerade och representerade strategiska 

funktioner för yrkesfisket. Inslagen med teori och praktik fungerar bra som koncept 

och det avslutande inslaget med en workshop med frågeställningar kring 

Samförvaltningens styrkor, svagheter, utvecklingsområden och erfarenhetsspridning 

blev konstruktiv och gav många bra reflektioner och uppslag för det fortsatta arbetet. 

Bilaga med en sammanställning bifogas. Samförvaltningens informationsgrupp 

kommer att analysera underlaget vidare som ett underlag för det fortsatta arbetet. 

 
Informationsgruppen  

- Informationsblad om hållbart yrkesfiske i samklang med Kosterhavet. 
Minnesanteckningar: 

En informationsbroschyr kring yrkesfisket i nationalparken håller på att arbetas fram. 

Denna information tas fram av samförvaltningen tillsammans med Kosterhavets 



nationalpark. Syftet med denna information är att den ska fungera som en samlad och 

strategisk information för såväl samförvaltningen som Kosterhavet i frågan om hur 

yrkesfisket och nationalparken fungerar tillsammans i området. Styrgruppen  

underströk vikten av denna information och beslöt att även producera en 

engelskspråkig version. Kostnaden för framtagandet delas mellan Kosterhavet och 

samförvaltningen. 

 
- Uppvaktning Jorbruk- o miljödep . 
Minnesanteckningar: 

Fokus ligger på att genomföra uppvaktningen efter valet tex i november. 
 

Förvaltningsformsgruppen  

- Ansökan till fiskeområdet om den fortsatta finansieringen.  (Bilaga kommer under 
veckan) 

Minnesanteckningar: 

Ett tidigt koncept för ansökan till Fiskeområde Norra Bohuslän redovisades. 

Konceptet ska färdigställas senast under juli för inlämnande till beslutsgrupp inför 

deras septembermöte. Arbete pågår med att förankra underlaget och få 

medfinansiärer. När underlaget är sammanställt ska det skickas ut till styrgruppen för 

synpunkter varefter ordförande har mandat att skriva under ansökan 
 

5. Information 
Aktuellt från 
- Fiskeriverket Martin R 
- Länsstyrelsen  Leif Lettersjö 

- Kosterhavet Anders Tysklind alt Anita Tullrot 
 

6. Ekonomi finansiering 
- Nuläge ekonomi. (Bilaga kommer under veckan) 
Minnesanteckningar: 

En ekonomiredovisning föredrogs. Styrgruppen konstaterar att de upparbetade 

medlen är relativt låga, delvis beroende på att yrkesfiskarnas fakturor på förlorad 

arbetsförtjänst släpar efter. Men prognosen är vi hittills upparbetat drygt 400000 

kronor(av 760000).  
 

 

7. Beslut om ställningstagande kring styrgruppens roll som samråd -/arbetsgrupp för 
yrkesfisket (odling) till ledningen för nationalparken Kosterhavet 
(Kosterhavsdelegationen.   

Minnesanteckningar: 

Styrgruppen beslöt att erbjuda Kosterhavsdelegationen att jämte 

samförvaltningsuppgiften vara samrådsgrupp till Kosterhavets nationalpark med 

mandatet att:  

”Vara samråd -/ arbetsgrupp för yrkesfisket (odling) till ledningen för nationalparken 
Kosterhavet.  Vikt ska läggas på att samråd ska ske i ett tidigt skede när frågor väcks. 
Samrådsgruppen kan också föreslå frågor för behandling i Kosterdelegationen.” 
Bilaga tidigare underlag skiss 

 
 Samförvaltning NB förväntar sig också en viss ekonomisk ersättning för uppgiften( 50 000 kr 

per år) och ser denna som en del i medfinansieringen av ansökan till Fiskeområde Norra 

Bohuslän inför 2011. 

 



 
 

8. Övrigt 
 

9. Nästa möte – Höstens agenda bestäms på mötet -förslag aug, okt, dec. 
Minnesanteckningar: 

Höstens möte bestämdes till fredagarna  3 sept, 22 okt, 10 dec  kl 13.30 i Stadshuset 

Strömstad 

 
 

 
 
Anteckningar gjorda av  
Erland Lundqvist    Projektledare             2010-05-28 


