
                                                                                
 

Protokoll Styrgruppsmöte 
 
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 9 sept  kl  OBS 13.00 – 17.00 

 

Närvarande Styrgrupp   
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson,  Rune Nilssen, Clas Johansson    Länsstyrelsen (1 ledamot) / Anita Tullrot Strömstads 
kommun (1 ledamot) Sven Moosberg,Tanums kommun (1 ledamot) Fredrik Lund 

                                                                                                                                                

 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  
 Mötesanteckning: På övriga punkter föreslogs det att vi utbytte info om den - pågående översynen av 

trålgränsen, - utredning om de framtida vindkraftsområdet samt - förstudie till projekt definition småskaligt 

kustfiske. Detta godtogs och i övrigt godkändes föredragningslistan 
 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
Mötesanteckning: Godkändes 

 
3. Slutligt finansieringsunderlag område Norra Bohuslän 
Mötesanteckning: Vi har ännu inte fått det formella beslutet kring finansiering av projektet 2011 men har ett 

muntligt löfte. Beslutsunderlaget ligger fortfarande hos Område Norra Bohuslän 

 
4. Rapporter 

- Projekt fler ben att stå på 
Mötesanteckning :De huvudsakliga aktuella områdena för ”fler ben att stå på” är Torskodlingskoncept 

i domar, Ostronodling på fastighetsverket mark med ett seminarium kring ostronodling den 28 okt. 
Tidigare har en guideutbildning för yrkesfiskare genomförts 

 

- Torskodlingskoncept från stavanger 
Mötesanteckning: Rune och Erland rapporterade om studiebesöket i Stavanger och hur processen kan 

tänkas fortskrida under hösten. Samförvaltningen har bjudit in till ett viktigt vägvalsmöte den 23 sept i 

Strömstad då Norska och svenska forskare/projektkompetenser möts för att ta avstamp i ett ev 

samarbete/ projekt. 

 
- Fastighetsverkets möjligheter att ut arrendera plats 
Mötesanteckning: Vi möte den 21 juni med fastigverket konstaterades att det är fullt möjligt att 

arrendera vatten för ostronodling/plockning på fastighetverkets vatten. Det krävs dock en mera 

detaljerad ansökan för respektive vatten. Det är inte möjligt att ansöka om ett större område då varje ö 

måste bedömas för sig. 

 
- Seminarie för ostronentreprenörer 
Mötesanteckning: Programmet är klart och inbjudan ska gå ut till så många entreprenörer som möjligt. 

- Deltagande i konferenser   Sida 0619 samt Sverigeresan 0804 
- Inbjudan kurs nya havsmyndigheten nov 
Mötesanteckning: Intresset är stort från havsmyndigheten och kursen kommer att förläggas till den 10 – 

11 nov 

 
- Plan för halvdagsutbildning av guider om Nationalparken 
Mötesanteckning: Planeringen har ännu inte kommit igång pga högt arbetstryck  för nationalparkens 

medarbetare. 



 

- Processen kring överföring av licens inom NB  
Mötesanteckning: Uppvaktning av Havs och vattenmyndigheten har verkställts. Samförvaltningen 

representerades av Sven M, Rune,N och Erland L. Sammanfattningsvis fick samförvaltningen ett gott 

gensvar för våra frågeställningar och stor respekt/ förtroende för samförvaltningen som  org. Frågorna 

kommer att arbetas med på ett generellt nationellt plan då man såg det som svårt att göra särlösningar 

för samförvaltningens geografiska område. Samförvaltningens delegation kände tillfredsställelse och 

förhoppning efter mötet med de svar som gavs 
 
 

5. Information 
Aktuellt från 
Fiskeriverket/ havsmyndigheten  Martin R 
- Framtida trålgränser 
- Certifiering/ körkort för yrkesfisket inom samförvaltningens område 
- Strömstads museum temakväll 9 alt 30 sept 
- Nätverk Vattenbruk regionalt Mare Novum, GB universitet, Fiskekommunerna 

och regionen   
Mötesanteckning: Samförvaltning NB är numera med i ett nätverk kring vattenbruk vilket styrgruppen 

såg som tillfredställande. 
- Medansökan i möjlighetsstudie 
- Presentationer på engelska 
 
Länsstyrelsen  Leif  Lettersjö 

 
Kosterhavet Anita Tullrot 
Mötesanteckning: Anita tog upp den inflammerade frågan kring säl och skarv. Enskild yrkesfiskare 
(avdelningsordförande) har citerats i massmedja kring fiskeorganisationens negativa ståndpunkt till Säl 

o Skarv. Anita framförde sin vädjan om att vi bör diskutera frågan i samförvaltningens styrgrupp. 

Charles O beskrev svårigheten i att förbjuda enskild fiskare att uttala sig då det finns en önskan bland 

yrkesfiskare att göra en förvaltningsplan av säl och Skarvbestånden 

Samförvaltningen har ännu inte någon ståndpunkt i frågan då vi inväntar ett seminarium i frågan som 
ska hållas av Kosterdelegationen. Därefter lyfts frågan till Styrgruppen för ställningstagande till ett 

förhållningssätt i frågan. 
 

6. Ekonomi   
- Nulägesrapport.  Bilaga Ny ekonom DTD Kommun Carin Carlsson  

Mötesanteckning: En ekonomirapport och prognos redovisades av Erland L och denna godkändes och 

lades till handlingarna. 

 
- Avtal koordinator Bilaga 

Beslut: Att godkänna förlängning av avtal mellan Strömstads kommun och projektledare Erland Lundqvist 

tom 20120631 i enlighet med bilagda avtalsförslag. 
 

 

7. Ansökan 2012 för samförvaltning Norra Bohuslän Förslag till förlängd projektperiod  
Beslut: Att ansöka om förlängning av projekttiden tom 20120631 med nuvarande ekonomiska ramar men 

med omdisponering i kostnadsbudget enligt bilagda förslag. 

 
8. Diskussionsfrågor 
Mötesanteckning:Mötet beslöt att på nästa styrgruppsmöte ha ett fördjupat resonemang kring 

samförvaltningsplanen och se vad som bör prioriteras/ aktualiseras till nästa års verksamhet.  
9. Övrigt 

- Läppfiske i Kosterhavet 
Beslut att: Uppvakta Hav och vattenmyndigheten angående deras beslut att stoppa läppfisket utan utlovad  

utredning och värdering av beståndet och fiskemetoder. Erland L fick i uppdrag att ta kontakt med 

beslutande tjänsteman i syfte att ifrågasätta stoppet.  Samt att erbjuda samförvaltningens välvilja till att 



bidra till utredningen och ev redskapsutveckling. Förväntan är att få fortsätta det begränsade fisket  (tre 

yrkesfiskare) fram tills utredningen är fullföljd och skulle visa på om detta fiske ger  skadliga ekologiska 

effekter på bestånd eller miljö. 

 
- Remiss EUs förslag tillgemensam fiskeripolitik 

Beslut att: Yttra oss på remissen med fokus på behov att definiera det småskaliga kustfisket. Erland L fick i  

uppdrag att skriva ett förslag till yttrande. 

 

- Information översyn av trålgräns  
   Mötesanteckning: Charles redogjorde för nuläget av denna nypublicerade utredning. 

 

- Kommunal skrivning kring vikten av det småskaliga kustfisket 
Mötesanteckning: På initiativ av kommunernas representanter Sven M och Fredlik L utlovades en skrivning och 

uppvaktning av bla. Nya Havs och Vattenmyndigheten där kommunerna beskriver den samhällsliga vikten av det 

småskaliga kustfisket som bedrivs i kommunerna. Fredrik L och Sven M  Tog på sig att formulera sina ingångar 

i en skrivning som Erland kan sammanställa. 

 

- Information om förslag till framtida vindkraftområde 
Mötesanteckning: Fredrik Lund redogjorde för en föredragning som delgivits Tanums Kommun ang framtida   

vindkraftsområde beläget väst om nationalparken. Styrgruppen gav Erland L i uppdrag att inbjuda till en 

föredragning om detta förslag till styrgruppsmötet den 9 dec. 

 

- Förstudie projekt definition småskaligt fiske 
Mötesanteckning: Erland L redogjord för en förstudie kring ett projekt i samverkan med område Norra   

Bohuslän ang definition av det småskaliga kustfisket. Förstudien pågår och kommer att redovisas i nov på en 
seminariedag där ställningstagande tas till att inleda ett projekt som har till syfte att ge en definition av det 

småskaliga kustfisket mellan Göteborg och Strömstad. 
 
Mötet avslutades : Ordförande tackade för ett bra möte och riktade ett särskilt tack och lycka till Tanums 

representant Fredrik Lund som avslutar sitt uppdrag i Styrgruppen för arbete på annan ort. 

 
Nästa möte 21 okt samt 9 dec 

 
Projektledare 
Erland Lundqvist                 2011 09 15 


