
Samförvaltning i Norra Bohuslän                       
samt dess relation till Kosterhavets nationalpark  
 

                                                                                                                                                                                                                            

Mötesanteckningar Styrgruppsmöte 
Strömstads Stadshus den 23 okt kl 13.30 – 17.00 

 

Styrgrupp Närvarande 
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson,  Rune Nilssen,  Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders 
Tysklind, Göteborgs Universitet (1 ledamot) Kerstin Johannesson, Strömstads kommun (1 ledamot) Sven 
Moosberg,  Fiskeriverket (1 aktiv observatör) Martin Rydgren 

                                                                                                                                                

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 

2. Rapporter 
- Aktiviteter  under invigningen av Nationalparken 

Mötesant:  Invigningen fick ett gott betyg av styrgruppen och samförvaltningen 

medverkade med tråldrag, mötesnärvaro, press samt med en egen utställning till 

nationalparkschefens uppskattning.  

 

- Anders T informerar om kosterhavet i allmänhet och delegationens 
sammansättning i synnerhet. 
Mötesant: Mötet beslöt att förorda att inte ha en egen representant från 

samförvaltningen i Kosterdelegationen utan att vara den rådgivande och 

underlagsbyggande funktionen i samspelet med kosterhavsdelegationen. Mötet 

förordade att yrkesfiskarna har en egen vald lokal/regional 

yrkesfiskarrepresentant i delegationen. 

 
- Axel Wenblads bekräftande tal kring samförvaltning norra Bohuslän samt 

”körkort” inom samförvaltningen. 
Mötesant: Axel Wenblad utryckte med tydlighet sitt stöd för en särskild utbildning 

och certifiering( körkort)  för yrkesfiskare verksamma i Koster Väderöfjorden. 

Rutiner för detta tas fram i samband med den planerade kursverksamheten i vår. 

 
- En gemensam deklaration om fisket i kosterhavet (Bilagor överenskomna 

skrivningen och Charles ursprungliga skrivning) Vi diskuterar kring en slutlig 
formulering 

Mötesant: Charles och Kerstin fick i uppdrag att finjustera en slutlig skrivning 

som när den är färdig ska fungera som samförvaltningens information om 

yrkesfisket i Kosterhavets nationalpark.  

 

- Remissvar säljbara kvoter. 
Mötesant: Erland konstaterar att det var en kort remisstid och att remissvar från 

samförvaltningen är inlämnad till Fiskeriverket. (Bifogas i bilaga) 
 

3. Informationsstrategi 
- Idéer/ förslag  kring information 

       Förslag:  Att utse en informationsgrupp  
       Mötesant: Mötet beslöt att utse Anders T, Clas J  och Kalle H att med Erlands bistånd    
       utgöra informationsgrupp. Erland är sammankallande  

 



4. Organisation koncept för styrgrupp kan samfällighet vara vår förvaltningsform?   
 Förslag:  Att utse en grupp som jobbar med förvaltningsformen . 
Mötesant: Mötet beslöt att utse Sven M och tillfråga länsstyrelsen om en representant 
med bistånd från Erland till att arbeta med frågan om förvaltningens framtida juridiska 
form samt ekonomisk förutsättningar efter projekttiden. Erland sammankallande 

                                              

5. Fiskeritekninsk utbildning i vår 
 Förslag:  Att utse en grupp som jobba med att planera vårens utbildningar.  
Mötesant:Mötet beslöt att utse Kerstin J, Martin R, Charles O/ Rune N med bistånd av 
Erland utgöra den grupp som arbetar fram och ansvarar för genomförandet av dels 
utbildning riktad till yrkesfiskarna (marinbiologisk kompetens & certifiering) samt 
utbildning av strategiska aktörer som verkar i frågor kring Kosterhavets intressen i 
ämnet yrkesfisket i Kosterhavet. Erland sammankallande 
Kursen kring marinbiologisk kompetens och certifiering är tidsmässigt prioriterad och 

ska koncept vara klart till styrgruppsmötet den 4 dec 

Charles efterfrågade den digitala ”kartan” som fiskeriverket tog på sig att ta fram i förra 

samförvaltningsprojektet. Martin R beskrev de juridiska svårigheterna med detta arbete 

men skulle undersöka om det inför decembermötet  går att ta fram en upplaga för 

kosterhavet att kunna användas i kursen för yrkesfiskarna. 
 

6. Ekonomi finansiering 
- Nuläge ekonomi 
- Administrativ hantering  - Strömstads kommun 
- Att beakta inför redovisningen till finansiärerna 

Mötesant: Ekonom Annelie Landen från Strömstads Kommun redovisade upplägg för    

ekonomihantering och mötet gav sitt stöd till redovisat upplägg. Bilagor kring 

fakturahantering, fiskarnas arbetsjournal samt kalkylupplägg för budgetuppföljning 

bifogas minnesanteckningarna. 

 
 

7. Kontakter med andra aktörer/ projekt 
Mötesant :Mötet beslöt att vår huvudinriktning skall vara nationalparkskollegor (Hvaler) 

på norska sidan. Yrkesfiskare i första hand men också erfarenhetsutbytemed andra 

aktörer kring delaktighetsprocesser som framgångsfaktor. Rune N och Anders T fick i 
uppdrag att ta kontakt och ta fram koncept för upplägget. 
 

8. Övrigt 
Mötesant: 

- Mötet diskuterade hur yrkesfiskarna kan rapportera/ skapa rutiner för när det de 

upptäcker onormala förändringar i havsmiljön. Att kunna ta till vara 

vardagsobservationer från yrkesfiskarnas många och regelbundna vistelser i 

kosterhavet. Styrgruppen anser att detta är viktigt och återkommer till denna 

fråga. 
- Kerstin J informerade om att det pågår en översyn kring Fiskeriverkets framtida 

organisation där det framkom en ovisshet kring vad detta landar i. Mötet kände ett 

behov i att påskynda de delar i projektet som ska behandlas i samverkan med 

fiskeriverket då vi har upparbetat goda och fungerande relationer.  
- Charles O lyfte intresset kring den pågående vattenbruksutbildningen. Att det där 

finns möjlighet till grundläggande utbildning och riktad utbildning kring odling av 

musslor och ostron. Styrgruppen ser odling som en del av samförvaltningens 

uppdrag och följer utvecklingen med intresse. 



- Martin R efterfrågade andra fiskeaktörers medverkan i vår samförvaltning tex 

fritidsfisket. Charles och Erland beskrev bakgrunden i den process som föregick 

samförvaltningen där trålningsfrågan hade en så avgörande betydelse och fick 

prioriteras för yrkesfiskets överlevnad. Man konstaterade då också att det inte 

fanns några konflikter mellan yrkesfiske och fritidsfisket i Norra Bohuslän. 

Styrgruppen beslöt att vi bibehåller yrkesfisket och odling som vårt uppdrag men 

att vara helt öppen när det väcks frågeställningar kring relationer eller behov av 

samförstånd i enskilda frågor med olika aktörer i kosterhavet. 
9. Nästa möte 4 Dec 

 
 

 
Anteckningarna förda av 
Erland Lundqvist  
Projektledare             2009-10-23 
 


