
                                                                                
 

Protokoll Styrgruppsmöte 
 
Stadshuset i Strömstad KS-salen den 11 mars  kl 13.00 – 17.00 

 

N ärvarande Styrgrupp   
Avd 26 Norra Bohuslän (4 ledamöter) Charles Olsson, , Rune Nilssen, Clas Johansson    Länsstyrelsen (1 ledamot)Anders 
Tysklind/Göteborgs Universitet (1 ledamot) Kerstin Johannesson Strömstads kommun (1 ledamot) Sven Moosberg 
Tanums kommun (1 ledamot) Fredrik Lundh., Länsstyrelsen Leif Lettesjö (1 aktiv observatör) 

                                                                                                                                                

 
1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning 

Protokollanteckning: Dagordning godkändes  
 

2. Förra mötets protokoll (Bilaga styrgruppsanteckningar) 
Protokollanteckning: Godkändes 

 
3. Nuläge med beslut från Länsstyrelsen kring projektperioden 2011 

Protokollanteckning: Länstyrelsen (Leif Lettersjö) uppdagade i sin granskning av 

inkommen ansökan om projektmedel  för 2011 från samförvaltning NB att 

handläggaren på fiskeområde norra Bohuslän angivit fel procentsats för den EU- 
finansierade delen av projektet.  Handläggaren hade angivit att det är möjligt att söka 

upp till 70% EU-medel i enskilda projekt. Medan Länsstyrelsens uppfattning är att det 

finns ett tak på 50% i alla projekt.  

Styrgruppen har gjort ansökan utifrån den uppgift som handläggaren på fiskeområdet 

angav varför det nu om detta inte går att lösa försätter projektet i en delvis 

ofinansierad situation. Styrgruppen anser att samförvaltningsprojektet inte ska behöva 

ta dessa allvarliga konsekvenser när ansökan har gjorts utifrån de fakta som 

Fiskeområde Norra Bohuslän angav i sina förutsättningar för vår ansökan. 

Ordförande fick styrgruppens uppdra att tillskriva fiskeområdet om vikten att 

samförvaltning NB inte ska behöva ta konsekvensen av felaktiga förutsättningar för 

ansökan 

 
4. Återkoppling av frågeställningar från förra mötet: 

- Koncept för en utbildning kring vattenbruk i allmänhet och ostronproduktion i 
synnerhet. Underlag presenteras på mötet 

Protokollanteckning: Punkten kvarstår till styrgruppens majmöte och Erland får i 

uppdrag att planera en halvdagskonferens utifrån det upplägg som styrgruppen 

skissade på i decembermötet. 

 
 

5. Remisser  
- Yttrande havsplanering  Bilaga 

Protokollanteckning: Styrgruppen menar att den hotbild som finns kring sjöfartens 

miljörisker måste lyftas fram. Fartyg med risk för oljeläckage och hantering av 

farlig last.  
- Yttrande Fiskelagen Bilaga   



Protokollanteckning: Erland fick i uppdrag att förtydliga vikten av att begreppet 

småskaligt fiske blir definierat. Idag råder oklarheter både på nationell och 

internationell nivå. Att enbart utgå från båtarnas storlek blir missvisande. Istället 

bör antalet  fiskedagar i sträck., volymer, kvalité., redskapsstorlek, 

redskapsformat, förvaltningsform vara bättre variabler i denna definition. Vidare 

vill samförvaltning NB gärna vara delaktiga i detta arbete med att ta fram dessa 

variabler med de erfarenheter vi har i samförvaltningen NB 

Erland fick i uppdrag att skärpa texten i remissvaret i denna del av skrivningen.  

Med anledning av kort tid att svara på remissen så förankrade projektledaren med 

ordförande för slutgiltig skrivning  

 

 
6. Rapporter 

- Guideutbildning 
Protokollanteckning: Planeringsarbetet kring guideutbildningen enligt tidigare 

plan . Utbildningsdagar är planerade till den 8 och 15 april. 

- Uppvaktning av Björn Risinger för samförvaltningen legitimitet  
Detta är årets viktigaste fråga för samförvaltningen stort fokus bör läggas på 
frågan. 
Protokollanteckning: En skrivning har skickats till Björn Risinger ang 

Samförvaltningens starka önskemål om att få framföra vikten av ett 

permanentande av Samförvaltning Norra Bohuslän. Styrgruppens medlemmar 

kommer via sina kontakter också att försöka påkalla vikten av detta möte. 

Huvudargumentet för samförvaltningen NB utifrån skrivningar i förslag till nya 

fiskelagen är att samförvaltningen med sitt unika läge(nationalpark och 

naturskydd, inriktning på yrkesfisket samt upparbetade former för samverkan 

utgör en bra förutsättning för att bli ett av de 6 områden som föreslås i 

fiskelagsutredningen. Samförvaltningens styrgrupp är beredda på att på kort 

ställtid åka till Björn Risinger för uppvaktning. 
 

7. Information 
Aktuellt från 
Fiskeriverket Martin R 
- Framtida trålgränser 
- Certifiering/ körkort för yrkesfisket inom samförvaltningens område 

Protokollanteckning:  Martin R meddelar att det inte händer så mycket i dessa 

frågor då det är omställning till ny organisation på fiskeriverket. 

 
Länsstyrelsen  Leif  Lettersjö 

Protokollanteckning: Leif L informerade om aktuella frågor på Länsstyrelsen. Erland 

fick i uppdrag att formellt kontakta fiskeriverket för att få del av liggande 

utredningsförslag. 

 
Kosterhavet Anders Tysklind 

Protokollanteckning:  Anders T informerade om aktuella frågor för nationalparken. 

Anders redovisade bla om en ansökan om uppföljning av trålskyddet som delades ut 

på mötet.  
 
 

 

 

8. Projektidé 



Höjd lönsamhet genom kompletterande verksamheter.Fisket står inför en stor 
utmaning. Yrkesfisket måste ha fler grenar än räktrålningen, Norra Bohuslän är 
särskilt drabbade av indragningar av kräftlicenser 
Protokollanteckning: Styrgruppen tog till sig Runes mfl beskrivning av att yrkesfisket 

står inför stora utmaningar och har i många fall begränsats i möjligheten att bedriva 

ett varierat fiske. En anledning är bristen på fisk en annan är det regelverk som 

begränsar det varierade fisket. Mötet såg detta dilemma och vill att samförvaltningen 

prioriterar frågan. Genom att till nästa möte ta fram en förstudie kring ”fler ben att 

stå på” för yrkesfisket i Norra Bohuslän. Utgångspunkten för denna förstudie är att 

lyfta olika möjliga inriktningar ur ett kommersiellt och miljömässigt hållbart 

perspektiv. Det kan handla om utökat kräftfiske, förädling, odling, besöksnäring mm. 

Erland (leder formuleringsarbetet), Rune, Charles, Anders och Kerstin fick i uppdrag 

att ta fram en bred förstudie som på majmötet ska användas för att ta beslut på vilka 

områden som samförvaltningen ska prioritera. I förstudien kan också alternativa 

finansieringar presenteras. 

 

 
 

9. Övrigt 
Protokollanteckning: Styrgruppen beslöt att uppvakta Axel Wenblad i frågorna om 
hans stöd till att permanenta samförvaltningen samt frågan om fördelning av ransoner 
till räkfiskebåtar. Styrgruppens grundförslag är att räkransonen bör fördelas per båt 
utifrån principen ”en högsta ranson” . I annat fall riskerar det att bli en uppköpsjakt på 
ransoner från större båtar och fiskeflottor.  
 

 
Vid protokollet Erland Lundqvist med hjälp av Anders Tysklind    
 
Erland Lundqvist    Projektledare             2011 03 15 


