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Samförvaltning i Norra Bohuslän samt 
 dess relation till Kosterhavets nationalpark  
 

                                                                                                                                                                            

Mötesanteckningar  Styrgruppsmöte 
 
Strömstads Stadshus den 4 dec kl 13.30 
 

Närvarande:   
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind 
Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg. Tanums kommun (1 ledamot) Clas-Åke Sörkvist, 
 Fiskeriverket (1 aktiv observatör) Martin Rydgren, Länsstyrelsen Leif Lettesjö (1 aktiv observatör) 
                                                                                                                                                

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
Mötesanteckning: Godkändes 

 
2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
Mötesanteckning: Tillfälle gavs till synpunkter.  

 

3. Rapporter 
Utbildningsgruppen (Bilaga mötesanteckningar i utskicket av dagordning) 
Mötesanteckning: 
Marinekologisk kurs 

– Styrgruppen ställde sig bakom den plan/ inriktning som utbildningsgruppen tagit 
fram 

– Upphandlingsavtal för den marinbiologiska kursen finns nu framme denna ska 
kompletteras med kursplan som bilaga. 
– Certifikat(kursintyg)håller på att tas fram vilket fiskeriverket (Martin R) 
huvudansvarar för, med bistånd av Kerstin J. Den förväntas att vara framtagen under 
första halvåret och kommer att ges till alla yrkesfiskare som gått kursen marin 
ekologi. Formen för inhämtandet av erforderlig kunskap för certifikatet måste vara så 
att det ges möjligheter för alla fiskare oavsett lokalisering. 
– Två Norska yrkesfiskare har anmält intresse för kursen och styrgruppen ser detta 
som positivt då gränsöverskridande samarbete ligger i projektuppdraget. 
– Det digitala sjökortet med gränserna för samförvaltningsområdet förväntas vara 
klart under januari i tid till kursstarten. 
Fiskeriteknisk kurs 

- Styrgruppen ställde sig bakom den plan/ inriktning som utbildningsgruppen tagit 
fram. 

- Charles O uppmärksammade vissa problem kring tillstånden att ta med 
passagerare på fiskebåtarna och Charles och Erland uppmuntrades att finna 
lösningar med styrgruppens stöd i ryggen. 
 

Informationsgruppen (Bilaga mötesanteckningar i utskicket av dagordning) 
- Styrgruppen ställde sig bakom den plan/ inriktning som utbildningsgruppen tagit 

fram. 
- Prioriterade insatser är att ta fram en kommunikationsplan samt att skapa en 

informationsbank (närmare beskrivning se mötesanteckningar infogrupp) 
- Charles Olsson väckt ett ytterligare förslag att bjuda in t.ex. tredjeklassare för 

visning av fiskebåtar och fiskemetoder vilket mötet ställde sig bakom.  
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Förvaltningsformsgruppen 
- Denna grupp har inte kommit igång ännu men gruppens föreslagna deltagare 

kommer att samlas så snart en gemensam tid finns. Leif L, Sven M och Erland L. 
- Leif L undanbad sig dock den del i uppdraget som handlar om framtida 

finansiering då det står i konflikt med hans roll på Länsstyrelsen vilket mötet hade 
förståelse för. Erland sammankallar. 
 

4. Information 
      Kosterhavet med särskilt intresse för delegationens sammansättning (Anders) 

Mötesanteckning: 
-    Den delegation som ska vara styrgrupp för nationalparken börjar att ta form. 

Yrkesfisket kommer att representeras av urvalet ”licensierade yrkesfiskare i inom 
Tanum o Strömstad” och Charles Olsson är representant tills vidare. 
Fiskeriverket (Martin) 
Mötesanteckning: 

-  Martin beskrev svårigheter i arbetet med de uppgifter som ska skapas speciellt för 
Norra Bohuslän då regler och lagverk (Certifikat och digitala gränser)ska skapas 
så att alla är lika inför lagen men Martin ser en framkomlig väg men det kan ta 
lite tid. 
Änglamarkspriset till Charles och Robert GRATTIS IGEN 
Mötesanteckning: 
MÖTET FRSAMFÖRDE ETT STORT GRATTIS TILL CHARLES O ROBERT och 
styrgruppen såg priset som ett gott marknadsföringstillfälle för yrkesfisket i Norra 
Bohuslän 
Förra mötet fick Rune N och Anders T fick i uppdrag att ta kontakt och ta fram 
koncept för upplägget. ”Mötet beslöt att vår huvudinriktning skall vara 
nationalparkskollegor (Hvaler) på norska sidan. Yrkesfiskare i första hand men 
också erfarenhetsutbyte med andra aktörer kring delaktighetsprocesser som 
framgångsfaktorer” 
Mötesanteckning: 

- Uppdraget är än så länge inte genomfört och bollen ligger hos Rune att ta kontakt 
med yrkesfiskarna på norska sidan. Styrgruppen menar att det är bra att 
yrkesfisket har ett initiativ och att Anders m.fl. backar upp med stöd för detta 
delprojekt. 
Förra mötet fick Charles och Kerstin i uppdrag att ”finjustera en slutlig 
skrivning som när den är färdig ska fungera som samförvaltningens information 
om yrkesfisket i Kosterhavets nationalpark”. (Översättning till engelska och 
tyska?) 
Mötesanteckning: 

- Uppdraget är än så länge inte genomfört men är under framtagandebollen ligger 
hos Charles att i samverkan med Kerstin J ta fram ett gemensamt underlag 
 

5.       Ekonomi finansiering 
     Nuläge ekonomi 

                 Mötesanteckning: 
- Annelie Landen (Ekonomiavdelningen STD) redogjorde för nuläget kring 

ekonomin. Ett administrationssystem för projektet är upparbetat och i funktion. 
Hittills är det små medel som upparbetats men detta är i huvudsak enligt planen. 
Delkonto för projektadministration följer planen. Delkonto utbildning förväntas 
att bli disponerat huvudsakligen under våren. Det delkonto som mötet ska följa 
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upp särskilt till nästa möte är kostnad för arvode till yrkesfikarna som hittills har 
en låg upparbetningsfaktor. Projektledaren fick i uppdrag att fördjupa sig i 
punkten till nästa möte. 

- Styrgruppen ställde sig bakom projektägarens (STD Kommun) förslag att inte 
göra någon delrekvisition till finansiärerna i halvtid. Ungefär hälften av medlen 
har redan inhämtats för projektets räkning och resterande medel rekvireras i 
samband med slutdokumentationen. 
 

 

6. Beslut om  
Projektkoordinator vidare uppdrag perioden 2010-01-01 – 2010-07-31 

Ev. delegation till ordförande att underteckna avtalet 
Mötesanteckning: 
Styrgruppen beslöt att skriva nytt avtal med nuvarande projektkoordinator (Erland 
Lundqvist) för resterande del av projektperioden. Ordförande Sven Moosberg fick i 
uppdrag att ta fram och underteckna erforderligt avtal. 
 

7. Övrigt 
Mötesanteckning: 
Leif Lettersjö informerade från Länsstyrelsen följande: 
- Fiskeriverket har fått ett regeringsuppdrag som behandlar ett förstärkt småskaligt 

kustnära fiske. Länsstyrelserna skall bistå Fiskeriverket i arbetet med analyser av 
utvecklingen i de olika regionerna. Tanken är alltså att det småskaliga kustnära 
fisket skall kartläggas och analyseras och därefter skall det föreslås konkreta 
åtgärder för att stärka detta fiske. Ett första möte äger rum i Göteborg den 14 
december. 

 
- Länsstyrelsen har fattat två beslut som rör administrativa kostnader för de två 

fiskeområdena längs Bohuskusten nämligen Fiskeområde Norra Bohuslän och 
Fiskeområde Södra Bohuslän. En förutsättning för att beslut skulle kunna tas var 
att Fiskeområdena senast den 8 december redovisar vilka kostnader de hittills haft 
och att dessa är betalda. Anledningen till den korta beslutstiden är att beviljade 
medel måste vara utbetalda senast vid årsskiftet. Detta med anledning av att det 
råder ett generellt beslutsstopp för närvarande.  
------- 

- Erland L fick i uppdrag att ta fram ett koncept för en ev. studieresa till Skottland 
med anledning av att Skotska fiskare i höst har besökt våra yrkesfiskare. Då 
framkom intressanta och dystra erfarenheter och konsekvenser som skett för 
Skotska yrkesfiskare kring frågor som projektet arbetar med.  Syftet med resan är 
att få en helhetsbelysning på myndighet – forskning - praktik kring de 
erfarenheter/ konsekvenser i frågor som vi jobbar med i Norra Bohuslän. Belysa 
vikten av att agera och reglera för en långsiktig uthållighet i bestånd och biologisk 
mångfald. 

 

 
8. Nästa möte 3 vårmöten samt 1 i augusti bestäms på mötet 

Mötesanteckning: 
Vårens möten bestämdes till 29 jan, 19 mar, 21 maj. Kl 13.30 i Strömstad 

 
Med hand om tangentbordet 
Erland Lundqvist Projektledare 2009-12-04 


