
                                                                                
 
Minnesanteckningar  Styrgruppsmöte 
 
Rökeriet på Torskholmen i Strömstad den 10 dec  kl 12.00 – 17.00 
 

Styrgrupp 
Närvarande:   
Avd 26 Norra Bohuslän Charles Olsson, Rune Nilssen, Clas Johansson    Länsstyrelsen  Anita Tullrot Göteborgs, Strömstads kommun (1 
ledamot) Sven Moosberg, Länsstyrelsen Leif Lettesjö (1 aktiv observatör),  Erland Lundqvist  (projektledare)  samt Conny Reinbäck ( STD 
kommun) 

                                                                                                                                                

Mötet inleddess med en gemensam lunch på Rökeriet 12.00 – 13.00 
 

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 13.00 
 

 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
 

3. Information av Conny Reinbäck om planer på att starta en utbildning i Strömstad kring 
vattenbruk med tonvikt på ostronodling.  13.05 – 14.00 
Minnesanteckning: Conny Reinbäck  från vuxenutbildning Strömstads kommun 

redogjorde för möjligheter att starta en utbildning i vattenbruk. Utbildningen är 

möjlig att forma utifrån näringens behov. Styrgruppen ställde sig positiv till en 

utbildning och beslöt att göra en inledande förstudie på intresse och upplägg. 

Erland fick i uppdrag att: 

Ta fram ett koncept på hur ett första seminarium kan läggas upp som uppstart till en 

ev.  utbildning. Målet med ett halvdagsseminarium är att kartlägga vilka möjligheter 

och utbildningsbehov som yrkesfiskarna har att komplettera det ordinarie fisket med 

odling. Inslag på detta seminarium kan vara Var kan man odla ostron- 

fastighetsverket. Metoder och erfarenheter - aktiva odlare, TMBL, Ostrea.  Tillstånd 

att odla – Länsstyrelsen. Marknad och logistik – Ostrea. Utbildningsmöjligheter – 

Strömstads kommuns vuxenutbildning. 

 
 

4. Återkoppling av frågeställningar från förra mötet: 
- Bildande av arbetsgrupp för yrkesfiske samt vattenbruk i relation till Kosterhavets 

nationalpark 

Minnesanteckning: Medlemmar till arbetsgruppen blir Kent Berntsson som rep. 

Vattenbruk, Bengt-Olof Eliasson (ska tillfrågas) och Clas Johansson för trålfisket 

samt Niklas Nilsson för burfisket. Vid behov inbjuds ytterligare kompetens. 

Arbetsgruppens sammankallande är Anita Tullrot från Länsstyrelsen/ kosterhavet. 
 

- Presenterande av koncept för certifiering för yrkesfiskare som kan arbeta som 
informatörer vid studiebesök i nationalparken.  BILAGA 

Minnesanteckning: Mötet ställde sig bakom förslag till koncept för guider men 

beslöt att ändra begreppet certifiering till ”utbildade och godkända av 

samförvaltning Norra Bohuslän”. 



 
 

5. Remiss fiskeriverket ändringar av regelverket för fiske efter havskräfta med bur.  
OBS. Kort om tid (15 dec) 
BILAGA 
Minnesanteckning: Mötet beslöt att lämna in ett remissvar Se BILAGA till minnesant. 

 
6. Remiss ålfiske OBS. Kort om tid (15 dec) 

Minnesanteckning: Mötet beslöt att lämna in ett remissvar Se BILAGA till minnesant 
 

7. Rapporter 
Utbildningsgruppen   
 
Informationsgruppen  
 
Förvaltningsformsgruppen  
- Nuläge kring ny projektperiod    

 
 

8. Information 
Aktuellt från 
Fiskeriverket Martin R 
- Framtida trålgränser 
- Certifiering/ körkort för yrkesfisket inom samförvaltningens område 
 
Länsstyrelsen  Leif  Lettersjö 

- Hur går det med beslutet inför nästa år (Länsstyrelsen handlägger) 
 
Kosterhavet Anita Tullrot 
Minnesanteckning: Anita redogjorde för att Kosterhavsdelegationen nu formellt  

utsett styrgruppens arbetsgrupp som arbetsorgan för yrkesfisket och vattenbrukets 

frågor. 

Kosterhavsdelegationen planerar också en konferens kring säl och skarvfrågor. 

Samförvaltning NB fick frågan att vara medarrangör men nöjde sig med att vara 

inbjudna till konferensen 

 

 

9. Förslag till slutredovisning nuvarande projektperiod 
- Projektredovisning BILAGA 
- Ekonomiredovisning/rapport inför periodens avslut 101231 

Minnesanteckning: Erland föredrog utsänt förslag till projektredovisning och 

Annelie Landen föredrog ekonomiredovisning samt koncept för slutredovisning. 

Mötet ställde sig bakom underlaget. 
 

 

 

10. Övrigt 
Ordförande sammanfattar projektperioden och tar ansats in i den kommande….. 

 Minnesanteckning: Ordförande sammanfattade projekttiden och gav eloge till 

styrgruppens medlemmar för ett bra arbete. Ordförande beskrev projektet som ett 

mycket meningsfullt arbete och uppdrag. Vidare såg ordförande fram mot den 

fortsättning som samförvaltning norra Bohuslän har i det fortsatta arbetet under 2011. 

 



Planerade styrgruppsmöten för våren 2011 är   28 januari, 25 mars, 27 maj kl. 13.30 i 
STD stadshus 

 
Välkomna    
Erland Lundqvist    Projektledare             2010-12-13 


