
                                                                                
 

Protokoll  Styrgruppsmöte 
 
Välkomna till Strömstads Stadshus den 29 jan kl 13.30 

 

Styrgrupp  Närvarande 
Avd 26 Norra Bohuslän, Charles Olsson,  Rune Nilssen,  Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Strömstads kommun (1 ledamot) Sven 
Moosberg,  Fiskeriverket (1 aktiv observatör) Martin Rydgren, Länsstyrelsen( 1 aktiv observatör) Leif Lettesjö Erland Lundqvist  

                                                                                                                                                

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 
 

 
2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 

Mötesant: Mötesanteckningar från förra mötet godkändes 

 
 

3. Rapporter 
Utbildningsgruppen  Anbud (Bilaga ), inbjudan (Bilaga) 
Mötesant: Planeringen för ekologikursen för yrkesfikare den 12 – 13 feb samt 26 -27 

feb går enligt planerna, upphandling är slutförd anbud på utbildningsinsatsen har 

inkommit. 22 yrkesfiskare är anmälda vilket var över förväntan.  

Den fiskeritekniska kursen som ska gå av stapeln 6 – 7 maj går enligt planerna. Tre 

anmälningar har hittills inkommit. Kursen kommer att läggas i Strömstad på grund av 

att tillstånden för  passagerare ombord  på båtarna är gynnsammare innanför koster 

(inomskärs). 
Informationsgruppen  

Mötesant: Informationsgruppen informerade om sitt förslag till projektaktiviteter.  

Informationsmaterial som ska tas fram är: 

- Film som är gjord i av kosterhavets nationalpark som beskriver fisket i 

nationalparken, Anders T svarar för att samförvaltningen får nyttjanderätt. 

- Filmer  om räktrålning och om burfiske som gjordes i samband med tidigare 

fiskeriteknisk kurser. Behöver uppdateras. Erland ansvarar. 

- Informationsskrift om fisket ska tas fram. Vi avser att som grund använda den 

informationskrift som tagits fram av Kosterhavet KH. Den behöver ses över och 

aktualiseras bla. kartmaterialet. Underlaget skickas till styrgruppen och 

synpunkter lämnas inom två veckor till Ander T per mail. 

- Charles och Kerstins skrivning om trålning/ yrkesfiske i Koster Väderöfjorden 

godkändes av styrgruppen. Den ska översättas till engelska och tryckas upp samt 

digitalt kopplas till Kosterhavets hemsida. 

- En ”resandepärm” demonstrationspärm ska tas fram med lättanvändbara 

informationsbilder och texter som kan användas vid olika tillfällen när 

yrkesfiskare eller andra ges tillfälle att informera om samförvaltningen. 

- Väska kommer att köpas in för samlad och lättillgänglighet när 

informationstillfällen ges. 

- Kommunikationsstrategi ska utarbeta. Extern hjälp kommer att kopplas till detta 

arbete. 



- En hemsida ska byggas, Erland fick i uppdrag att ta fram ett koncept till nästa 

styrgruppsmöte. 

 
Förvaltningsformsgruppen 
 Mötesant: Huvudförslaget till organisationsform för samförvaltningen from 201101 

är ideell förening då det är den mest flexibla och enkla formen att organisera 

verksamheten under. Organisationsformen har behov av att kunna ha ett 

organisationsnummer och hantera en egen ekonomi samt ha en ordnad demokratisk 

styrform. Medlemmarna bör vara de parter som ingår i styrgruppen och respektive 

organisationer väljer sina representanter i styrgruppen.  Informationsgruppen arbetar 

vidare med förslaget och beslut kan tas under våren. Beträffande finansieringen av 

samförvaltningen efter projektet så kommer Erland och Leif Lettersjö att träffa 

handläggare för fiskeområde norra Bohuslän för samtal kring finansiering den18 feb.  
 

4. Information 
- Mötesant:Rune och Charles kommer att träffa yrkesfiskare från Hvaler i samband 

med den ekologiska kursen i feb. i syfte att skapa erfarenhetsutbyte och ta fram 

samverkansaktiviteter. 

- Beträffande studieresa till skottland för utbyte av erfarenheter så redogjorde 

Erland för att det ryms inom projektbudgeten och kostnadsberäknas till max 

40 000 kr. Yrkesfiskarna får resa, uppehälle och viss ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst(1000 kr/dag) och övriga styrgruppsledamötens kostnader förväntas 

i första hand betalas av respektive organisationer/ myndigheter. Charles tog på 

sig uppdraget att ta kontakta de Skotska fiskare i höst har besökt våra yrkesfiskare 

i Sverige för att lägga upp ett koncept. När underlag och koncept finns så tas 

ställning till studieresan. 

- Yrkesfiskets (samförvaltningens) kommer att få vara delaktiga i utredningen 

kring ett förstärkt småskaligt kustnära fiske. Länsstyrelsen bjuder in till dialog den  

25 feb. 

-     Samförvaltningens kommer att få vara delaktighet i fiskeriverkets utredning 

 kring trålgränser. Det biologiska underlaget är nu färdigt på fiskeriverket och nu 

inleder fiskeriverket en analys och samrådsfas.  

- Martin R informerade att digitala mätpunkter för sjökorten i Koster 

Väderöfjorden nu finns framme och att de nu ska appliceras till den teknik som 

finns ombord på fiskebåtarna. Detta ska kunna vara klart inom två veckor  

- Anders T informerar om Västerhavsveckan 4 – 10 juli. Mötet uppmuntrade 

yrkesfiskarna att deltaga i samförvaltningens anda.  
 

5. Ekonomi finansiering 
- Förslag till förändringar i budget och förlängning av projekttid.  

Mötesant:Erland redogjorde för förslag till hemställan om omflyttning av medel 

inom ram samt förlängning av projekttiden att gälla hela 2010. Mötet godkände 

underlaget och förslaget. Erlandfick i uppdrag att skicka underlaget till 

fiskeriverket för beslut. BILAGA 

- Nuläge ekonomi 
Mötesant: Nuläge i ekonomin redovisades och det är än så länge lite medel som 

betalats ut. 
 

 

6. Beslut om  
- Förslag till logga Bilaga  



Mötesant: Förslag till loggotype  presenterades och godkändes med förändring att 

texten ”Samt dess relation till Kosterhavets nationalpark” ska utgå 

- Anbud utbildning  
Mötesant: Ett anbud på utbildning i marin ekologi hade inkommit. Anbudet kor 

från Göteborgs universitet, institutionen för marin ekologi-Tjärnö. Anbudet var 

uppgick till 80 000 kr exklusive moms och motsvarade de angivna kvalitetskraven. 

Mötet beslutade godkänna anbudet. 

- Uppvaktning Miljö- och  jordbruksutskottet. 
Mötesant: Vid samtal med riksdagsman Lars Tysklind framkom det att 

Samförvaltningen har möjlighet att uppvakta miljö- och jordbruksutskottet under 

våren för att informera om samförvaltningen norra Bohuslän och Styrgruppen gav 

Erland i uppdrag att förbereda för en uppvaktning från styrgruppen. 

 

7. Övrigt 
Charles och Rune hade varit på ett möte ang utbildning i odlig av Ostron. Tanken är 

att yrkesfiskare eller andra entreprenörer ska kunna få möjlighet och kunskap i att 

odla musslor på bottnar. Detta skulle också kunna bli ett projekt.  Styrgruppen ansåg 

att det kan ligga i samförvaltningens intresse och uppdrag och Erland fick i uppdrag 

att undersöka möjligheterna.  

 

8. Nästa möte  19 mar, 21 maj 
 
 

Välkomna 
Erland Lundqvist  
Projektledare             2010-02-02 


