
FISKE OCH VATTENBRUK
Landsbygdsnätverkets mål är utveckling av landsbygd in-
klusive kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen 
samt utveckling av näringar med anknytning till fiske  
och vattenbruk.

Gruppen för fiske och vattenbruk stödjer aktörer inom 
yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk med verktyg, 
kunskap och inspiration för att utveckla ett miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk 
inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet.

För att nå det övergripande målet har gruppen valt att 
fokusera på fyra insatsområden:

1. Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system  
 och redskap

2. Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetens- 
 utveckling av aktörer inom fiskerinäringen

3. Stödja hållbara förvaltningsmodeller

4. Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske  
 och vattenbruk



Exempel på aktiviteter som genomförs:

o Belysa och analysera tidsåtgången och processen för till- 
 stånd för vattenbruk. Vi ska  presentera resultaten och   
 behov av åtgärder för politiker och andra beslutsfattare.

o   Ta fram utbildningspaket med temat marknadsföring  
 och entreprenörskap.

o   Samla kunskap om hinder för hållbar konkurrenskraft  
 inom våra tre inriktningar; yrkesfiske, fisketurism  
 och vattenbruk.

o   Belysa kustfiskets samhällsekonomiska och sociala   
 betydelse. Vi ska presentera slutsatserna och behoven av  
 åtgärder för politiker och andra beslutsfattare.

o   Stödja samarbetsprojekt mellan leadergrupper om fiske  
 och vattenbruk och sprida deras resultat. Ett exempel  
 är samarbetsprojektet om förvaltningen av säl och skarv  
 i Östersjön. 

Vill du veta mer?
Besök vår webb: landsbygdsnatverket.se/fiskeochvattenbruk

Om Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket består av organi-
sationer och myndigheter som på olika 
sätt har betydelse för utvecklingen av 
de verksamheter och företag som finns 
på landsbygden och i kustsamhällen. 
Vi samverkar genom tematiska arbets-
grupper och delnätverk för att skapa en 
hållbar utveckling i Sverige.

Alla länder som är medlemmar i EU ska 
ha ett landsbygdsnätverk som en del av 
sina landsbygdsprogram. Förutom att 
vara en del av landsbygdsprogrammet 
är det svenska Landsbygdsnätverket 
även en del av havs- och fiskeriprogram-
met samt för arbetet med lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden. Därför 
finansieras vårt nätverk med pengar från 
dessa EU-program.
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