
                                                                                
 
Minnesanteckningar Styrgruppsmöte 
 
 Strömstads Stadshus den 3 sept. kl 13.30 
 

Styrgrupp  Närvarande 
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Karl-Axel Hellberg,  Clas Johansson   Anita Tullrot Göteborgs Universitet (1 
ledamot) Kerstin Johannesson Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg,  Erland Lundqvist 

                                                                                                                                                

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 

 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
 

3. Återkoppling kring frågeställningar som uppkommit under sommarens dialoger med 
yrkesfiskare i området av Tord Wennerblom Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län kring bildande av naturreservat kring Väderöarna.  –LS är ej färdiga och 
återkommer senare under hösten med denna information 
Minnesanteckning: Erland L fick i uppdrag att stöta på LS kring vikten av att ett 

förankringsjobb med yrkesfisket i frågan kommer till stånd samt att en agenda 

redovisas kring LS arbete kring arbets- och beslutsprocesser. 

 
 

4. Rapporter 
Utbildningsgruppen   
Minnesanteckning: Det har inte genomförts några nya aktiviteter under sommaren. 

Erland L redogjorde för möjligheten att skapa någon form av certifiering för 

yrkesfiskare som kan arbeta som informatörer vid studiebesök i nationalparken. 

Behovet finns och kommer sannolikt att öka. Erland L och Anita Tullrot fick i uppdrag 

att ta fram ett koncept som förslag till styrgruppen under hösten. 
 
Informationsgruppen  
- Presentera framtagen broschyr 
Minnesanteckning: Den nya broschyren redovisades med medföljande PDF. Erland 

L redovisade också om det pågående arbetet med att skapa en engelsk version. 

Broschyren fick uppskattning och godkännande från styrgruppen. En ekonomisk kalkyl 

för samförvaltning NB redovisades på ca 40 000 kr inklusive den engelska versionen 

vilket fick godkännande. Bruttokostnaden för framtagandet av informationsmaterialet 

delas med Kosterhavet. 

 
Förvaltningsformsgruppen  
- Ansökan till fiskeområdet om den fortsatta finansieringen.  (Bilaga) 
Minnesanteckning: Erland L redovisade att ansökan lämnats in till fiskeområde 

Norra Bohuslän för ställningsstagande om ekonomiska medelför fortsatt verksamhet 

av samförvaltning NB  2011 för. 

 
- Ansökan om att bilda en ideell förening  (Sven Moosberg) 



Minnesanteckning: Ordf. Sven Moosberg redovisade att arbetet med att skapa en 

ideell förening har påbörjats. Det föreligger dock ingen brådska med bildandet av 

föreningen då planen för 2011 är att Strömstads kommun föreslås vara  projektägare 

ytterligare ett år. Framtida organisationsform kommer också att ha bäring på vad 

utredningen kring nya fiskelagen och dess beslut kommer fram till vilket kommer att 

visa sig under det närmaste halvåret. 
 
 

5. Information 
Aktuellt från 
- Kosterhavet Anita Tullrot 

Minnesanteckning: Anitas frågeställningar redovisas underpunkt 7 

 

6. Ekonomi finansiering 
- Nuläge ekonomi. (Bilaga) 
Minnesanteckning: En ekonomiredovisning kring upparbetade medel fanns med i 

medskickade bilagor. I den muntliga redovisningen från Erland L redogjordes att 

ekonomin i huvudsak följer planen i alla avseende utom för budgetposten arvode för 

yrkesfiskarnas förlorade arbetsförtjänst där det prognostiseras ett avsevärt överskott.  
 

 

7. Fortsatt dialog kring om ställningstagande kring styrgruppens roll som samråd -
/arbetsgrupp för yrkesfisket (odling) till ledningen för nationalparken Kosterhavet 
(Kosterhavsdelegationen.   
Förra mötets minnesanteckningar: 

Minnesanteckningar från vårens möte: 
Styrgruppen beslöt att erbjuda Kosterhavsdelegationen att jämte samförvaltningsuppgiften 
vara samrådsgrupp till Kosterhavets nationalpark med mandatet att:  

”Vara samråd -/ arbetsgrupp för yrkesfisket och yrkesmässig havsodling 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.” 
Minnesanteckning: Anita Tullrot framförde att Kosterhavsdelegationen nu har beslutat att 

Samförvaltning NB får vara samrådsgrupp kring yrkesfiskets frågor kring Kosterhavet. 

Frågan om att tillika vara samrådsgrupp för yrkesmässiga odlingar i Kosterhavet lyftes och 

beslut togs i Styrgruppen om att också vilja vara samrådsgrupp för yrkesmässig odling. Anita 

T tar med sig fråga till Kosterhavsdelegationen för prövning och ev. beslut. 

Anita T föreslog att Styrgruppen ska bilda en ny arbetsgrupp under styrgruppen med syfte att 

vara arbetande kring de frågeställningar som kan väckas från Kosterhavsdelegationen 

alternativt styrgruppen. Arbetsgruppen ska inte vara beslutande utan lyfta de underlag som 

kräver ställningstagande till styrgruppen. Styrgruppen ställde sig positiva till förslaget och 

Erland L och Anita T fick i uppdrag att ta fram förslag till form för arbetsgruppen till nästa 

styrgruppsmöte. 

 
 

8. Övrigt 
- Charles Olsson väcker fråga om studie kring bl.a. vitfiskens försvinnande i 

samförvaltningens område.  
Minnesanteckning: Charles framförde sin fråga skriftligen (Bilaga till protokollet) vilket 

delgavs under mötet. Problematiken diskuterade under mötet där Charles informerade om 

sina iakttagelser kring det närområde där han har sin brygga. Charles upplever att det skett 

en negativ förändring under den senaste åren. Anita T och Kerstin J har inga vetenskapliga 

belägg för denna förändring. Diskussionen medförde att Anita T till nästa styrgruppsmöte ger 



en nulägesbeskrivning kring känd kunskap i frågan och därefter tar styrgruppen ställning till 

hur och om vi bör gå vidare i frågan. 
 

- Clas Johansson väckte på mötet  frågan om hotet från det tvåkvotssystem/ säljbara kvoter 

kring räkfisket som diskuteras. Clas framförde en stark oro och menade att detta kunde 

innebära ett stort hinder för vissa räkfiskare. Det förekommer olika åsikter mellan 

yrkesfiskarna i området kring frågan. Styrgruppen beslöt att lyfta frågan som en hot och 

möjlighetsdiskussion vid nästa möte. Därefter ta ställning till hur styrgruppen ska agera 

vidare. 
-  
- Frågan om utredningsarbetet kring framtida trålgränser lyftes på mötet. Erland L fick i 

uppdrag att undersöka detta samt att verka för ett möte mellan utredare och samförvaltningen 

NB. 

 
 
Höstens möten styrgruppen  22 okt, 10 dec  kl 13.30 i Stadshuset Strömstad 
  
 
Erland Lundqvist Projektledare             2010-09-09 


