
                                                                                
 

Mötesanteckningar Styrgruppsmöte 
 
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 21 okt   

 

Styrgrupp   
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders Tysklind/ Anita Tullrot Göteborgs 
Universitet (1 ledamot) Kerstin Johannesson Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg 

                                                                                                                                                

 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  

Mötesanteckning: Anders T lyfter frågan om sjökabel på övriga frågor i övrigt beslöt 

styrgruppen att följa dagordningen  

 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
Mötesanteckning: Ordförande gick igenom förra mötets anteckningar 

 
3. Beslut medel 2011 - 12 område Norra Bohuslän 

Mötesanteckning: Muntligt löfte från länsstyrelsen kring medel för samförvaltningen 

har delgivits.  

 
4. Rapporter 

- Vattenbruk Regnbågslax   
Mötesanteckning: Arbetet med att utveckla modell för odling av regnbågsöring 

har kommit fram till riggning av ett projekt. En projektansökan ska vara färdig 

senast 20111231 för att komma med i nästa sökomgång. Maria Kvarnbäck har fått 

uppdraget att skriva ansökan. Mare Novum bekostar Maria K arvode för ansökan. 

Samförvaltningen bidrar genom projektledares samt Rune N  tid för arbetet med 

underlag till ansökan. 

 
- Ostronkonferens 28 okt   

Information delgavs under mötet 

 
- Fiskeutbildning 10 – 11 dec 

Information delgavs under mötet 
 

- Projekt beskrivning av kustfiskets betydelse  
Mötesanteckning: Samförvaltning NB gör tillsammans med Fiskeområde Norra 

Bohuslän en mindre förstudie kring förutsättningar att göra en fördjupad studie 

kring det småskaliga kustfiskets betydelse. Förstudien ska redovisas den 2 dec i 

Lysekil. Därefter tas beslut om på vilket sätt en fördjupad studie kan göras. 

Koncept för förstudien bifogas i bilaga. 

 
- Läppfiskuppdraget 

Mötesanteckning/ Beslut: Vi har idag tre yrkesfiskare som bedriver läppfiske i 

samförvaltningens område. Hav o Vattenmyndigheten har lovat dessa yrkesfiskare 



en utredning kring de ekologiska konsekvenserna av detta fiske som underlag till 

vidare tillstånd att bedriva fiske av läppfisk. Under hösten fanns signaler om att 

stoppa detta fiske då ingen utredning gjorts. Samförvaltning NB har inga 

synpunkter på om läppfiskets ekologiska effekter men vill med kraft lyfta fram 

betydelsen av att utredningen blir genomförd innan kommande säsong. 

Beslutar därför att ge projektledaren i uppdrag att skapa kunskap i frågan och 
vid behov trycka på Hav o Vattenmyndigheten i frågan 
 

5. Översyn förvaltningsplanen 
Mötesanteckning/ Beslut: Mötets utgångspunkt var den förvaltningsplanen 

”Uthålligt yrkesfiske i norra Bohuslän” som arbetades fram2007 -08 för att vara 

ledstjärna för samförvaltningens uppdrag. Styrgruppen är väl känd med innehållet 

och konstaterar att förvaltningsplanens skrivning i huvudsak är aktuell och att 

samförvaltningen har eller håller på att genomföra dess intentioner och mål. 

Innehållsmässigt kan vissa delar uppdateras tex. fiskearter som fiskas (ål är för 

närvarande fiskeförbud på). 

De område som samförvaltningen inte har lyckats med hittills är det formella 

mandatet och att skapa en permanent förvaltningsorganisation. 

Mötet beslutade att Kerstin J och Projektledare ska ta fram ett kort koncept på 

mandat för samförvaltningen i avsikt att ha som underlag för att driva på processen 

kring samförvaltningens framtida formaliserade mandat, funktion som 

remissinstans samt egeninsats i uppföljning och provtagningar kring 

beståndsuppskattning.  

Mötet beslutade vidare att bjuda in Joakim Hjelm från Hav o Vattenmyndigheten 

som bla ansvarar kopplingen mellan EU och den Sverige i yrkesfiskefrågor. Syftet 

med detta möte är att skapa dialog kring hur Samförvaltning NB på sikt kan få en 

permanent status och uppdrag.   
 

6. Övrigt 
   Mötesanteckning:  Anders T informerade om den aktuella frågan kring om en  

sjökabel för elöverföring ska dras i närheten av vårt område. SamförvaltningNB såg 

ett klart intresse i att bli informerad i frågan och vid behov agera. 

 
 
Välkomna    
Erland Lundqvist    Projektledare             2011 1128 


