
                                                                                
 

Protokoll Styrgruppsmöte 
 
Stadshuset i Strömstad Sandellska rummet den 9 dec  kl  OBS 9.00 – 12.00 

 

Närvarande Styrgrupp   
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Karl-Axel Hellberg, Rune Nilssen, Clas Johansson    Länsstyrelsen ( Anita Tullrot 
Göteborgs Universitet (1 ledamot) Kerstin Johannesson Tanums kommun (1 ledamot) Lotta Toreld.  

                                                                                                                                                

 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning  
Minnesanteckning: Till mötesordförande valdes Erland L  då ordinarie ordförande var 

bortrest. Föredragningslistan kompletterades på övriga punkter med: 

- Charles fråga om Vikten av att de digitala gränserna kring yrkesfiske i området 

kommer fram samt det ”körkort” som fiskeriverkets tidigare generaldirektör lovade 

genomförs. 

- Anita T ville informera om en planerad aktivitet(projekt) med kartläggning av 

fiskebestånd i vårt område. 

- Styrgruppen välkomnade vår nya Tanumsrepresentant Lotta Toreld till vår 

gemenskap.  
 

2. Förra mötets protokoll  Bilaga 
Minnesanteckning: Godkändes 
 

3. Vattenbruksprojekt – projektansökan regnbågsöring                                                                           
-     Ställningstagande projekt Regnbågsöring      
Minnesanteckning: Erland L informerade om projektet och styrgruppen hade en  

engagerad dialog kring projektets möjligheter och förutsättningar. Styrgruppen 

ställde sig positiva till projektet. Strömstads kommun har tagit på sig 

projektägarskapet med samförvaltning NB som operativ ansvariga för projektet. 

Aktuella finansiärer är Matlandet Sverige(nationella medel 50%) samt europeiska 

fiskefonden (50%) 
Beslut att starta projektet genom att lämna in ansökan om projektmedel till 

jordbruksverket under förutsättning att de ekonomiska delarna faller helt på plats 

enligt den redovisning som delges i underlaget. 

 
4. Rapporter 

- Ostronkonferens 28 okt 
Minnesanteckning:Erland och Charles  informerade om en lyckad konferens med 

ett 50 talet deltagare. 

 
- Fiskeutbildning 10 – 11 dec 

Minnesanteckning: Erland informerade om en även denna lyckad konferens. Våra 

föredragande yrkesfiskare fick mycket goda omdömen i utvärderingen. 

Styrgruppen konstaterar att dessa kurser är mycket viktiga i arbetet att sprida 

kunskap om Samförvaltningen och om det småskaliga kustfiskets förutsättningar. 



 
- Projekt beskrivning av kustfiskets betydelse Bilaga utkast 
- Inbjudan Joakim Hjälm 

Minnesanteckning:Ett möte för möteom samförvaltningensmandat och 

möjligheter sett från EU-Nationellt perspektiv  med Joakim H kommer att äga rum 

den 3 feb2012  kl 10.00 på Havslabbet i Lysekil. Styrgruppens delegation är Rune, 

Charles, Kerstin, Sven och Erland. 

 
- Uppdrag uppföljning utredning läppfisket  

Minnesanteckning:Erland informerade om att samförvaltningen inte hunnit 

prioritera frågan om påtryckningsaktivitet om skyndsam utredning av läppfiskets 

ekologiska konsekvenser. Innan utredning gjorts bör restriktivitet med nya aktörer 

råda. 

 
- Budgetrapport 

Minnesanteckning:Budgeten följer planen. Ekonomin tål inga stora egna 

konferenser under våren. Yrkesfiskarna uppmanas att lämna in fakturor på 

genomförda timmar innan 20 dec. 
 
 

5. Översyn förvaltningsplanen 
- Förslag skrivning hav o Vatten (Kerstin och Erland) 

Minnesanteckning: Kerstin och Erland redovisade det underlag till skrivning 

kring önskat mandat som Kerstin formulerat. Mötet tog till sig skrivningen men 

ville se överbegreppet fulla ansvaret i första raden. 

” Vi föreslår att samförvaltningen i norra Bohuslän får det fulla ansvaret att, 

inom det geografiska område som utgör Kosterhavets nationalpark, Väderöarnas 

naturreservat.” 

Charles fick uppdraget att värdera ev  föreslå förändring till begreppet ” fulla 

ansvaret”  så att vi inte tar på oss ett för stort/ fel ansvar. Ev ändringar ska 

redovisas på nästkommande möte den 10 feb 2012. 

 
- Fortsatt dialog kring förvaltningsplanen 

Minnesanteckning: Styrgruppen fick inte mycket tid att följa upp förra mötets 

dialog kring planen men konstaterar att planen håller väl men det framförallt är 

Samförvaltningens mandat och roll som förvaltandefunktion som måste stärkas för 

att leva upp till planens intentioner. 
 

6. Övrigt 
- Charles fråga om Vikten av att de digitala gränserna kring yrkesfiske i området 

kommer fram samt det ”körkort” som fiskeriverkets tidigare generaldirektör 
lovade genomförs. 
Minnesanteckning: Styrgruppen utryckte sin otålighet över att det inte hänt något 

på ett och ett halvt år sedan generaldirektören lovade handling vid invigningen av 

nationalparken 20090909. Frågan är nu särskilt aktuell då det finns ett tryck på 

fisket i området från andra fiskefartyg med mindre kunskap om våra regler och 

förutsättningar. 
- Anita T ville informerade om en planerad aktivitet(projekt) med kartläggning av 

fiskebestånd i vårt område. Där är avsikten att yrkesfiskarna ska deltaga genom 

att göra bestämda provdrag i området med forskare ombord. Se BILAGA. 



Styrgruppen är mycket positiva till projektet. Att yrkesfiskare finns med i denna typ 

av studier har stöd i vår samförvaltningsplan. 

-  
- Mötestider våren 2012  

Förslag   10 feb, 16 mar, 20 apr, 1 jun 
 

- Möte avslutades med en god jullunch på Rökeriet där vi tackade varandra för ett 
innehållsrikt och gott verksamhetsår.  
God jul och Gott nytt år hälsades de representanter som inte kunde närvara denna 
gång. 

 
 
 
Erland Lundqvist    Projektledare  2011 12 19 


