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DEL 1 – AVSIKTSFÖRKLARING
OCH MÅL
Den Maritima näringslivsstrategin och den Blå översiktsplanen är två parallellt framtagna
politiska dokument som visar intentionen med våra havsresurser i Norra Bohuslän. Den
Blå översiktsplanen bygger på behov identifierade i den Maritima näringslivsstrategin.
Strategin baseras på konkretiseringar av de blå samhällsbyggnadsmålen framtagna som
grund för strategin och översiktsplanen.
Den Maritima näringslivsstrategin är framtagen på politiskt uppdrag av styrgruppen
för Tillväxt Norra Bohuslän vilken inbegriper Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekils
kommuner. Arbetet är brett förankrat i näringslivet och baserat på intervjuer,
rundabordssamtal, kompetensdagar samt externa och interna utredningar och
strategidokument. Strategin harmonierar med strategier och handlingsplaner inom de
olika sektorerna och på EU, nationell, regional och lokal nivå.
Strategin ska användas för att ge riktlinjer i arbetet med den Blå översiktsplanen och
leder till en separat handlingsplan med åtgärder. Dessa åtgärder är centrala för att
göra verklighet av de möjligheter som finns inom det maritima området i vår region.
Livslängden av strategin sätts till 2021 för att matcha EU´s strukturperiod (2014-2020).
För att säkerställa samverkan mellan kommunerna ska ansvaret för de maritima frågorna
uttalas och delegeras i respektive kommun. Strategin och handlingsplanen ska följas upp
vartannat år.
Strategin kan användas av tjänstemän och politiker som behöver mer information inom
en maritim sektor. Samtidigt kommer den göras tillgänglig för intressenter, entreprenörer
och lokala företag för att få upp intresset för möjligheterna med de maritima näringarna i
denna region.

Vi behöver nyttja våra resurser och möta utmaningar med en fortsatt utveckling av vårt
näringsliv. Samtidigt behöver vi göra det utan att för den skull sätta vår attraktivitet eller
våra naturvärden på spel. Norra Bohusläns attraktivitet är beroende av rena, artrika och
livskraftiga hav. Havets livskraft är också en grundläggande förutsättning för de flesta
maritima näringar som är etablerade eller är på väg att etableras i vår region. Minst lika
viktigt är det att värna våra unika kultur- och naturvärden på land och i hav så att de finns
kvar för kommande generationer.
De maritima näringarna förväntas vara en av Europas kraftigast växande sektorer
framöver. Därför är det av central betydelse att väl förvalta våra havsresurser och skapa
för vår region största möjliga värde ur en hållbar användning av dessa.
			Foto Sotenäs kommun
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AVSIKTSFÖRKLARING
En maritim framtid för Norra Bohuslän
De fyra kommunerna i Norra Bohuslän är överens om att:

vv Skapa förutsättningar för en hållbar och bestående utveckling av maritima näringar
som nyttjar våra havsresurser och möjliggör vårt traditionella förhållande till havet.

vv Uppmärksamma betydelsen av maritima näringar och forskning för våra kommuner
och den potential som de innefattar. De näringar som etablerar sig och växer i vår
region kan och ska skapa mervärde här.
vv Värdesätta och värna havets resurser och naturvärden då framtiden likväl som
historien och kulturarvet är kopplade till havet.
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KONKRETISERING AV DE BLÅ
SAMHÄLLSBYGGNADSMÅLEN
De blå samhällsbyggnadsmålen antagna av respektive kommun är utgångspunkt för den
maritima näringslivsstrategin. All maritim utveckling i våra kommuner är grundade i en
förståelse för naturvärdenas betydelse. Det är med denna utgångspunkt som följande mål
är formulerade och konkretiserade i en näringslivskontext.
Generellt gäller att de fyra kommunerna i Bohuslän ska samverka med och vara en aktiv
del av det ”Maritima klustret i Västsverige”. Dessutom ska kommunerna effektivisera
beslut och myndighetsutövning i syfte att underlätta för företag att etablera och utveckla
hållbara verksamheter.

MARINA LIVSMEDEL
1.

Ett hållbart fiske med kringnäringar ska finnas och vara grunden för en
levande skärgård och kustsamhällenas identitet och attraktivitet nu och i
framtiden.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:

2.

Föra en kunskapsbaserad dialog med berörda myndigheter för att stödja 		
en fiskeripolitik som möjliggör och stärker ett lokalt kustnära fiske.

Ett bärkraftigt blandat vattenbruk med kringnäringar som inte skadar den
marina miljön ska ges möjlighet att etableras.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Aktivt arbeta för att vattenbruk blir en tydlig näring i våra kommuner.

Verka för att bereda plats för odling och behandling av fisk, 				
skaldjur, alger, mm.

3.

Verka för att tillgängliggöra havsnära lokaler och andra förutsättningar 		
för diversifiering och kombinationer av fiske, vattenbruk och turism.

Marin livsmedelsindustri ska ges utvecklingsmöjligheter.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:

4.

Värdera den marina livsmedelsindustrin som en viktig del av vårt näringsliv 		
och bidra till dess fortsatta verksamhet och utveckling i våra kommuner.

En småskalig marin livsmedelsbransch med lokalt fångad fisk och skaldjur
kopplat till lokal matkultur och besöksnäring ska uppmuntras och ges
möjligheter att utvecklas.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Verka för att lokala fisk- och skaldjursprodukter lyfts fram.
Peka ut havsnära lägen för hållbar produktion och beredning av marina 		
livsmedel.
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MARITIM TURISM
5.

Skärgård, kust och hav ska planeras för de som bor här med kvaliteter som
attraherar våra besökare och lägger grund för en blomstrande turistnäring.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Profilera sig som en aktiv region året runt med upplevelser utifrån de 		
bohuslänska profilområdena skaldjur, skärgård och människor.

6.

Arbeta enligt avsiktsförklaringen och handlingsplanen för ”Ett enat Bohuslän”.

Vår fantastiska kust ska vara ren och attraktiv samtidigt som den ska vara
tillgänglig för alla.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Utveckla plattformen för ”Ren och Attraktiv kust” genom samverkan med övriga
kommuner i Bohuslän
Stödja utveckling av skärgårdstrafik för att underlätta för besökare utan båt 		
att få tillgång till havet och skärgården.

7.

Värna kustzonen, så att den är och förblir attraktiv och tillgänglig för 			
nuvarande och kommande generationer.

Skärgårdslandskapets karaktärsdrag och kustsamhällenas kulturvärden ska
bevaras, tillgängliggöras och fortsatt bidra till vår identitet.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Lyfta fram naturturism och skyddade områden.

Tillgängliggöra och bevara kulturvärden genom hänsyn och uppmärksamhet i
samhällsplaneringen och därmed skapa förutsättningar för besök och näringsliv.
Uppmuntra och underlätta diversifiering och kombination av olika 			
verksamheter exempelvis fiske, kultur och turism för att stärka och utveckla vår
maritima identitet.
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SJÖFART OCH BÅTNÄRING
8.

Sjöfartens och båtnäringens mark- och vattenbehov ska prioriteras i de
strategiska lägena för att säkerställa frakthamnarnas möjligheter och
persontrafikens utveckling.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:

9.

Säkerställa erforderlig nautisk kompetens i kommunernas organisationer.

Ett hållbart och hänsynsfullt båtliv ska utvecklas mot liten negativ påverkan
på miljö, trivsel och säkerhet.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Skapa samverkansmöjligheter mellan företag i de olika branscherna.

Etablera ändamålsenliga sugtömningsstationer, sophanteringsrutiner, 		
spolplattor med mera som möjliggör ett hållbart båtliv.
Verka för att ge båtlivet i våra kommuner en tydlig miljöprofil.

10. Skärgården ska vara tillgänglig även för de som inte har egen båt.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Samverka för att ge förutsättningar för persontrafik som binder ihop kusten.

11. Infrastruktur för ett förändrat båtbruk ska understödjas exempelvis
båtramper, alternativ förvaring, dagsuthyrning och båtskrotar för att
underlätta en hållbar båthantering.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Utvärdera behov, möjligheter och resurser för ett förändrat båtbruk.

12. Marinor och kommunala hamnar ska bidra till en bättre miljö och vara
attraktiva platser för vistelse och båtvård.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Samverka för att höja kvaliteten på båtnäringens service och därmed förbättra
båtupplevelsen längs hela kusten.
Stödja återbruk och insamling av marint avfall och turistiskt skräp.
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MARIN ENERGI OCH FORSKNING
13. Förutsättningar för att etablera verksamheter inom marin energi inklusive
marina testbäddar ska finnas på lämpliga platser i vårt område.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Verka för att etablera en infrastruktur som möjliggör tester i våra kommuner.

Behålla det positiva förhållningssätt som man haft mot verksamhetsetableringar
i området samt verka proaktivt för nya etableringar.

Kommunicera kommunernas visioner, ambitioner och ansvarstagande kopplat till
marin energi och forskning.

14. Förutsättningarna för utveckling av forskningsnäringen och dess förankring i
det lokala närings- och samhällslivet ska stärkas.
Kommunerna i Norra Bohuslän ska:
Ta en framåtsträvande nyckelroll i att sammanföra näringsliv och forskning.

Säkerställa det långsiktiga perspektivet och hushålla med havsnära 			
verksamhetsmark samt prioritera miljöarbete för att bibehålla förutsättningar
för framtida näringar och forskning.

Skapa och prioritera utvecklingsmöjligheter för den marina				
forskningsnäringen.
Dessa konkretiseringar av de blå samhällsbyggnadsmålen kommer att hanteras i en
handlingsplan med åtgärder. Planen kan dock komma att successivt revideras.
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