
 - 1 -

                     

 

Projektbeskrivning 

 

 

 

                  

       2011 



 - 2 -

Projektidé 
 
Att under 2011-2012 ( denna ansökan 
gäller bara 2011) fungera som ett  
samförvaltningsorganet i Norra Bohuslän. 
Att ha i uppgift att lämna råd och 
rekommendationer om yrkesfisket till 
Fiskeriverket i det geografiska området 
Tanum och Strömstads kommuner fram till 
4 nautiska mil från baslinjen. From 2013 är 
förhoppningen att den pågående 
fiskelagsutredningen ger förutsättningar för 
en permanent finansiering för 
samförvaltning NB. 
 
Samförvaltningsorganet i Norra 
Bohuslän skall 

�  Föreslå och aktivt delta i 
genomförande av åtgärdsprogram 
för ett hållbart fiske i området i 
form av förvaltningsplan och 
utvecklingsstrategier 

� Säkerställa delaktighet och 
information till de yrkesfiskande i 
området kring det arbetet som 
samförvaltningsorganet genomför 

� Få i tidiga skeden information och 
bli delaktiga i samtliga 
frågeställningar som rör yrkesfisket 
samt vara remissinstans för 
fiskerelaterade frågor i området 

� Beredas tillfälle att påverka 
utformning av och delta i insamling 
av fångstdata samt forskning och 
utvecklingsverksamhet inom 
området 

� Beredas tillfälle att påverka samt ge 
råd och rekommendationer 
avseende: 

-  Fiskeaktiviteter som äger rum inom det 
fastställda området 
-  Vid hot mot fiskbestånden i området 
-  Fiskets förutsättningar i översiktsplaner 
för området 
-  Arbetet med att förenkla regelverken 
kring fisket 
-  Fångstuttag och fångstmetoder på nya 
(tillkommande) kommersiella arter inom 
förvaltningsområdet ska kunna beslutas av 
samförvaltningens styrgrupp och ligga till 
grund för direktiv i Fiskeriverkets 
författningssamling (FIFS).  
-  Fångstuttag på icke kvoterade 
kommersiella bestånd ska kunna beslutas 
av styrgruppen.   
- Underlag för styrgruppens beslut ska ha 
sin utgångspunkt i lokal kunskap och 
erfarenhet kring bestånd och fångstmetoder 
samt gällande lagstiftning. 
 

 

 

 

Samförvaltning Norra Bohuslän innefattar 

Tanum och Strömstads kommuner ut till 4 

nautiska mil från baslinjen 
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Fiskeriverkets förväntningar på  
samförvaltning norra Bohuslän med 
speciellt fokus på nationalparken 
Kosterhavet. 
 
Genom lokal kunskap och kompetens 
medverka till att ett yrkesmässigt fiske kan 
bedrivas i enlighet med de syften som har 
utformats för nationalparken Kosterhavet. 
 
Samverka med och söka finansiering från 
fiskeområdet norra Bohuslän vid 
genomförande av projekt och verksamhet  
som ligger i linje med fiskeområdets 
utvecklingsstrategi. 
 
Axel Wenblad    Fiskeriverket 2009 
Generaldirektör fiskeriverket 
Som mail-svar på samförvaltningens      

fråga kring Fiskeriverkets förväntningar 

och finansieringsbehov. 

 

 

Bakgrund  
 
Yrkesfisket i norra Bohuslän har en 
mångårig tradition av att samförvalta kring 
en gemensam lokal resurs. Arbetet med 
Koster/Väderööverenskommelsen och 
Samförvaltningsinitiativet Norra Bohuslän 
visar att samförvaltning som metod och 
modell för lokal förvaltning fungerar 
mycket tillfredsställande.  Tillsammans 
kan aktörerna verka för ett bevarande av 
det småskaliga kustfisket och kulturarvet 
kopplat till detta i norra Bohuslän.  
 
Det är viktigt att säkerställa att de goda 
erfarenheter och arbetsmetoder som 
startats i norra Bohuslän, inte avstannar. 
En fortsatt verksamhet kräver finansiering 
och i detta sammanhang är det angeläget 

att de samförvaltande parterna och 
intressenterna tillsammans tar ansvar för 
den framtida verksamheten.  
 
Samförvaltning norra Bohuslän fungerar   
även som en kunskapsplattform och 
diskussionspartner när det gäller olika 
frågeställningar som rör yrkesfisket och 
dess förutsättningar. Samförvaltningen 
fungerar även som en plattform för att lyfta 
och driva näringens utvecklingsfrågor och 
på så sätt stöds en positiv utveckling av 
näringen som överensstämmer med ett 
långsiktigt hållbart yrkesfiske i området. 
 
Yrkesfisket kommer att vara en samråds/ 
arbetsgrupp till Kosterhavets nationalpark 
Kosterhavets nationalpark innefattar en 
stor del av samförvaltningsområdet. 
 
Yrkesfiskets roll gentemot 
Kosterhavsdelegations är att: 
 

- Vara delaktiga kring förslag och 
frågeställningar i ett tidigt skede. 

- Vara samrådspartner för frågor 
rörande yrkesfisket 

- Kunna ta fram underlag och förslag 
för behandling i 
Kosterhavsdelegationen 
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Syfte  
Syftet med projektet är att arbeta för samt 
utveckla samförvaltningen som modell för 
ett ökat lokalt och regionalt inflytande i 
syfte att nå en effektiv och adaptiv 
förvaltning med stor lokal acceptans. 

Målsättning  
Målsättningen med projektet är:  
Under projekttiden fungera som en 
”permanent” samförvaltning för 
yrkesfiskets i Tanums och Strömstads 
kommuner ut till 4 nautiska mil utanför 
baslinjen. Utifrån denna permanenta 
basorganisation avser Samförvaltning NB 
söka externa medel för prioriterade projekt 
 
Särskilda delmål under 
projektperioden: 
 
-  Ta fram framgångsfaktorer och plan för 
diversifiering av yrkesfisket. 
 
- Bygga nätverk till andra organisationer 
med intressen inom samförvaltningens  
geografiska område. 
 
-  Ta ställning till om/hur yrkesmässig 
odlingsverksamhet till havs kan integreras 
inom samförvaltningens ansvarsområde. 
 
- Information och erfarenhetsutbyten i 
syfte att stödja en nationell/internationell 
utveckling av samförvaltning som modell 
för lokal/regional förvaltning av en 
gemensam resurs. 
 
- Vara en plattform för att andra 
utvecklingsaktiviteter kommer till stånd 
tex redskapsutveckling och uppföljning av 
bestånd. 
 

      

Projektorganisation 
Projektet leds av den nu befintliga 
styrgruppen för samförvaltningen.  
 SFR:s avd. 26 fyra ledamöter 
TMBL en ledamot 
Strömstads kommun en ledamot 
Tanums kommun en ledamot  
Kosterhavets nationalpark en ledamot 
Fiskeriverket och Länsstyrelsen var sin 
observatörsplats 
 
Arbetsgrupper kan komma att bildas vid 
behov kring fördjupning i frågor. Till dessa 
grupper kan det bli aktuellt att knyta 
ytterligare kompetens. 
 
Administrativ/ koordinerande resurs 
kopplas till styrgruppen i syfte att bereda 
möten, genomföra utbildningar, ta fram 
informationsmaterial, fortsätta utveckla 
hemsida, representera samförvaltningen 
i nätverk mm. 
 
Juridisk form för Samförvaltning Norra 
Bohuslän kommer att vara ideell förening. 
Styrgruppens aktörer är representanter från 
respektive medlemsorganisationer. 
-  Strömstads kommun 
-   Tanums kommun 
-   Göteborgs universitet (Lovenska) 
-   Kosterhavets nationalpark 
-   SFR:s avd.26 
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Tidsplan 
Att under 2011 bedriva samförvaltning 
Norra Bohuslän from 2012 alt 2013 
 
hoppas vi på att det finns reguljära medel 
för att driva samförvaltning (pågående 
utredning). Denna ansökan gäller dock 
bara för 2011 och vi återkommer för 
verksamhetsåret 2012. 
 

Utvärdering  
Årligen som en verksamhetsberättelse till 
styrgrupp och projekts finansiärer. Vidare 
kommer en utvärdering att ske i samband 
med projektets avslutande. 
 

 

  
 

       

 

SAMFÖRVALTNING NORRA BOHUSLAN 
  

 

KOSTNADSBUDGET för 2011 
 

BUDGET UPPARB 

 

1. Arvode till deltagande, yrkesfiskare 80000   

 

2. Köpt tjänst (extern projektkoordinator) 245000   

 

3. Lön ekonomiadministratör   30000   

 

4. Möteskostnader ( kost, lokal )   20000   

 

5. Material, trycksaker, hemsida   71000   

 

6. Rese/ konferenskostnader ( bla.Fisketeknisk utb) 120000   

 

7. Utveckling (redskapsutveckling, självkontroll bestånd) 80000   

 

  

    

    

 

              

 

              

 

SUMMA       646000   

        

        

 

FINANSIERINGSBUDGET för 2011 
  

 

1. Strukturmedel fiskeområde Norra Bohuslän 450000 

 

 

2. Strömstads kommun   10000 

 

 

3. Tanums kommun         10000 

 

 

4. Västra Götalandregionen   100000 

 

 

5. Länsstyrelsen     15000 

 

 

6. Kosterhavets nationalpark   50000 

 

 

7. Göteborgs universitet (Lovenska) 10000 

 

 

8. Avd 26 Norra Bohuslän (Yrkesfisket) 1000 

 

 

SUMMA 

STRUKTURMEDEL 69,60%   450000 

 

 

SUMMA        646000   

 


