
                                                                                
 

Minnesanteckningar  Styrgruppsmöte 
 
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 27 maj  kl  13.00 – 17.00 

 

Styrgrupp Närvarande  
Avd 26 Norra Bohuslän Charles Olsson,, Rune Nilsen, Clas Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg 
Tanums kommun (1 ledamot) Fredrik Lund.  
                                                                                                                                                

 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  

               Minnesanteckning: Mötet godkände dagordningen 
 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
 

3. Nuläge med beslut från Länsstyrelsen kring projektperioden 2011 
  Minnesanteckning: SNB har ett muntligt löfte från fiskeområdet NB att få de 
pengar som ansökts. Formellt besked väntas komma inom snar framtid.  

4. Rapporter 
- Guidutbildning samt presentation av material (matr kommer att visas på mötet) 

 Minnesanteckning:På mötet visades de material som tagits fram/ sammanställts i  
samband guidutbildningen. I detta material ingår Loggad vindjacka och byxor, 
loggad ryggsäcken säljarpärm med stödbilder för föredrag illustrationer, 
broschyren  fiske i kosterhavet på svenska och engelska, inplastad illustration 
räktrål och burfiske, vykort att dela ut som ett variant på visitkort för 
samförvaltningen, rollupps på svenska och engelska  samt ett USB-minne med 
allt material digitalt. 

 
- Möte med Björn Risinger (Bilaga fem argument för permanent samförvaltning) 

Minnesanteckning: Mötet med Björn R kan sammanfattas med att vi fick ett bra 
tillfälle att informera B.R om samförvaltningen. B.R lyssnade intresserat och 
var som förväntat lite återhållsam med direkta svar. B.R hade inget att erinra 
mot en permanent samförvaltningsorg. Men såg det som svårt att få löfte om en 
garanti för ett fast ekonomiskt stöd. 
 

- Fler ben att stå på (Bilaga)   
Minnesanteckning: 
Erland med bistånd av Rune N har på styrgruppens uppdrag jobbat med 
underlaget som presenterades på mötet. Det finns många utvecklingsmöjligheter 
för samförvaltningen och behov finns för att fokusera på några av idéerna.  
 

- Fiskodling i slutet system (Bilaga artikel) 
Minnesanteckning: Rune N och Erland redovisade förutsättningarna för ett 
koncept kring fiskodling i ett slutet system som tagits fram i Stavanger. Rune 
och Erland fick mandat att arbeta vidare med konceptet i syfte att som första 
steg ta del av konceptet på plats i Stavanger och ha en återkoppling till 



styrgruppen mfl i augusti. Om konceptet har tillräckliga förutsättningar är målet 
att etablera en utvecklingsanläggning inom samförvaltningens område. 
 

- Seminarium ostronodling den 28 oktober ((Bilaga körschema) 
Minnesanteckning: Konceptet redovisades och mötet godkände upplägget 
 

- Uppdatering hemsida gå gärna in på www.samforvaltningnorrabohuslan.se 
 Minnesanteckning: Mötet tog del av hemsida som uppdaterats under våren. 
 

- Ansökan möjlighetsstudie fiskeodling 
Minnesanteckning: Ansökan redovisades i korthet. 
  

5. Ställningstagande 

-  Prioriteringar kring aktiviteter ”flerben att stå på” 

Minnesanteckning: Styrgruppsmötet fick del av underlaget som tagits fram 
BESLUT:  Erland fick i uppdrag att arbeta vidare med hjälp av aktiva bidrag 
från övriga styrgruppen.  
Samt 
Erland fick i uppdrag att komplettera guidutbildningen med en halvdags 
dragning om Kosterhavets Nationalpark i syfte att ge fiskeguiderna en 
grundläggande orientering så att man kan svara på frågor som kommer upp vid 
olika tillfällen. Erland lägger upp detta tillsammans med Anita T och Anders T. 
Samt 
Att ställa sig bakom ansökan till fiskeområde NB  kring möjlighetsstudie för 
fiskeodling.  Ansökan görs tillsammans med Vattenbrukscentrum Väst 
Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgsuniversitet och Fiskekommunerna 
 

- Fortsatt strategi i frågan permanent org med legitimitet 
     BESLUT: Att som delmål mot en permanent samförvaltningsorg. jobba för att få 

projektfinansiering från nya havsmyndigheten på 2 gånger fem år med 
utvärdering efter fem år. 

 
 

6. Information 
Aktuellt från 
Fiskeriverket/ havsmyndigheten  Martin R 
- Framtida trålgränser 
- Certifiering/ körkort för yrkesfisket inom samförvaltningens område 
Minnesanteckning: Martin var hemma och vårdade sin förkylning men meddelade 
att det i dagsläget är svårt att komma vidare då Fiskeriverket är under upplösning 
till ny myndighet 
 
Länsstyrelsen  Leif  Lettersjö 

 
Kosterhavet Anita Tullrot 

 

7. Ekonomi  - Nulägesrapport. 
Minnesanteckning: Ekonomin följer förväntad kalkyl 
 

 

8. Diskussionsfrågor 



1. Vi står inför ett akut problem. Våra båtar som inte har kräftfiskedagar utan bara 
räklicenser riskerar att säljas utanför Norra Bohuslän. Hur ska samförvaltningen 
agera för att ge möjligheter för nya yrkesfiskare att börja i vårt område? Rune 

redogör för läget.  
Minnesanteckning: Frågan diskuterades aktivt och Erland redovisade ett 
förslag till skrivning riktad till fiskeriverket  enhet för handläggning av 
resurstillträde och kontroll på fiskets område 
BESLUT: Att ställa sig bakom förslag till skrivning och även delge denna till 
Björn Risinger och fiske och jordbruksutskottet via Lars Tysklind 
 

2. ”Lilla” fiskaren som säljer kräfta på bryggan men förlorar sitt tillstånd då han inte 
fiskar >800 kg/år. Sven inleder frågan 

Minnesanteckning: Styrgruppen ser det som beklagligt för enskilda fiskare och 
upplever att kusten förlorar en del av kvalitéerna till bofasta och besökare. Men 
mötet ser behovet av att diskutera frågan djupare i yrkesfiskarkåren där det 
finns olika perspektiv att ta hänsyn till. Och på sikt när samförvaltningen NB 
har ett formellt mandat jobba för att kunna få förvalta en anvisad kvot för 
kräftfisket att fördela inom området.  

 
9. Övrigt 
      Minnesanteckning: Höstens mötestider fastställdes till 

19 aug, 21 okt, 9 dec. 
         

 
  
Erland Lundqvist    Projektledare             2011 05 27 


