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1. Bakgrund
1.1 Definitioner av begrepp
Arbetsområdet för den tematiska gruppen benämns ”fiske och vattenbruk”.






Med fiske avser vi yrkesfiske och fisketurism.
Yrkesfiske är företag som bedriver kommersiellt fiske och säljer sin fångst, antingen som huvudinriktning
eller som en del i en diversifierad näringsverksamhet. Denna definition av begreppet yrkesfiske
överensstämmer med strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”.
Fisketurism är när människor i syfte att fritidsfiska reser till och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning eller använder tjänster som tillhandahålls av fisketurismföretag. Fisketurismföretag är
verksamheter som i vinstdrivande syfte tillhandahåller fiskerelaterade tjänster i direkt anslutning till en
fiskeupplevelse. Dessa definitioner överensstämmer med strategin ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020”.
Vattenbruk (även kallat akvakultur) är odling av vattenlevande djur och växter för konsumtion,
kompensation, sätt- och bevarandeändamål eller framställning av exempelvis kosttillskott, djurfoder och
biobränsle. Denna definition överensstämmer med ”Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk –
konkretisering av strategi 2012 – 2020”.
Detta innebär att arbetet har tre sektorer att verka för – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk



Begreppet konkurrenskraft - hur vi inom projekten ser på det.
Konkurrenskraft på företagsnivå – definierar vi som företagets kontinuerliga förmåga att hantera förändrade
förutsättningar på ett sätt som möter kundernas efterfrågan med långsiktighet och lönsamhet. Centrala delar i
begreppet på företagsnivå är lönsamhet samt långsiktighet och förmåga att hantera förändrade
förutsättningar och förmåga till samverkan. Ett företag är konkurrenskraftigt om det kan producera till priser
som gör att det får sålt sina produkter på marknaden. När ett företag agerar på en konkurrensutsatt marknad
har det vanligtvis inte någon möjlighet att påverka produktpriset. Avgörande för företagens
konkurrensförmåga blir därför kostnadsnivån i produktionen. Bakomliggande faktorer till företagets förmåga
att vara konkurrenskraftigt är förmåga till rationalisering, produktutveckling, marknadsföring och att
upprätthålla kvalitet på produkterna.
Konkurrenskraft på branschnivå – definierar vi som att uthålligt och med god lönsamhet kunna behålla och ta
marknadsandelar på hemmamarknaden och/eller på exportmarknaderna. Om det handlar om
konkurrenskraft mellan olika branscher inom samma land, så behöver vi förhålla oss till begreppet
marknadsandelar vid varje jämförelse. För att en bransch långsiktigt ska bibehålla eller öka konkurrenskraften
krävs att produktionskapaciteten ökar. Det kan ske antingen genom att mer resurser tillförs eller att
produktiviteten ökar. På lång sikt krävs dessutom teknisk utveckling eller ökad kompetens hos arbetskraften
som leder till ökad produktivitet. Opinionsbildning är en viktig faktor.



Insatsområde/delmål.
Inom projektet arbetar vi med fyra insatsområden – se nedan ”1.2 Bakgrund och behov”. Begreppen
insatsområde och delmål används synonymt. Varje insatsområde har ett specifikt mål, se avsnitt 2. Inom
respektive insatsområde sker arbetet i aktiviteter som har en tydlig handlingsplan inkluderat
kommunikationsplan och budget. Inom en aktivitet, om den har stor omfattning, kan det finna flera enskilda
arrangemang, produkter etc. som gemensamt bidrar till aktivitetens mål.



Landsbygdsutveckling
Med landsbygdsutveckling menar vi också utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen
samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.
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1.2 Bakgrund och behov
Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system till Landsbygdnätverkets
medlemmar
Det finns en otillräcklig kunskap om fisket och vattenbruket som branscher och om de miljövänliga system och
redskap som används inom fisket och vattenbruket. Exempelvis saknas ofta kunskap om vilka odlingsmetoder
inom vattenbruket som har mindre miljöpåverkan, vilka fiskeredskap som är mest miljövänliga, vad olika miljömärkningar innebär och vilka sorters fisk och skaldjur som finns att äta. I konsumentledet och framförallt bland
inköpare av offentlig mat och till restauranger, behöver kunskapen öka om miljöpåverkan av olika slag av fisk och
annan sjömat. Kunskap om hälsoaspekter av att äta fisk och skaldjur behöver också förbättras
Sannolikt skulle en ökad kunskap hos konsumenterna leda till en ökad betalningsvilja för hållbart fiskad fisk och
hållbart producerade vattenbruksprodukter. Det i sin tur kan öka konkurrenskraften i fiskenäringen.
Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskeri- och
vattenbruksnäringen
Yrkesfiskarnas och vattenbrukarnas kunskaper inom marknadsföring och entreprenörskap behöver stärkas.
Kunskap om befintliga hållbara metoder för fiske och vattenbruk behöver spridas inom näringen.
Det finns behov inom fiskerinäringen av inspiration och lärorika exempel på diversifierad verksamhet inom blå
och grön näring (exempelvis jordbruk och vattenbruk eller yrkesfiske och fisketurism). Det kan också finnas
behov av att få en överblick över vilka samarbeten som finns mellan fiskerinäringen och bland annat
förädlingsindustrin, dagligvaruhandeln, fiskevattenägarna och turismindustrin. Nya produkter, exempelvis att ta
tillvara underutnyttjade marina resurser (biprodukter i processen etc.) ger nya marknader och innebär möjligheter
för fler företag, både befintliga och nyetablerade.
Insatsområde - Stödja hållbara förvaltningsmodeller
Det förekommer ett flertal olika modeller för hur man kan förvalta och ta hand om vattnet, bestånden och
resurserna på bästa möjliga sätt. Det är av väsentlig betydelse att så många perspektiv som möjligt omfattas, såväl
inom fiskerinäringen (yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism) som utanför fiskerinäringen.
Minskning av fiskbestånd kan hänföras till många olika problem, inte bara fisket i sig. Viktiga frågor är
vattenkvalitet, bristen på lämpliga reproduktionsmiljöer, vandringshinder och balansen mellan olika arter. Många
aktiviteter pågår för att återställa och förbättra fiskens livsmiljöer. Förvaltningsmodellerna behöver därmed i högre
grad utgå från ett helhetsperspektiv.
På nationell nivå behöver man utbyta erfarenheter av olika förvaltningsmodeller, reflektera över hur de olika
modellerna har fungerat, diskutera hur förvaltningen ytterligare kan förbättras och hur man fördelar fiskeresurser
på bästa sätt (exempelvis avsätta vissa arter för fisketurism/sportfiske, andra för yrkesfiske – för största möjliga
samhällsekonomiska nytta) samt överbrygga intressemotsättningar och motverka stuprör.
Insatsområde - Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Yrkeskåren inom yrkesfisket har en hög medelålder, utom i det pelagiska fisket. För att yrkesfisket ska överleva i
vissa segment behövs ägarskiften där en yngre generation kan ta över. Förutsättningar behöver skapas så att
lönsamheten och arbetsglädjen återskapas i yrkesfisket och inom vattenbruket. För att locka yngre personer till
yrkesfisket och vattenbruket behöver man
 påvisa möjligheterna att kombinera och utveckla olika delar av de näringar som har koppling till fisket,
exempelvis förädling av fisken och fisketurism samt
 påvisa regelmässiga möjligheter och problem för nya fiskare att få tillstånd.
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Landsbygdsnätverket ska arbeta med att sprida information och metoder för utveckling av fiskerinäringen och
vattenbruket samt underlätta utbyte av erfarenheter. Nätverket ska fungera som en mötesplats, stimulera
samverkan med flera olika aktörer och bidra till att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer och
företag kan bidra till en hållbar produktion och utveckling. Nätverket ska synliggöra och samlat lyfta
frågeställningar som medlemsaktörerna har. Nätverket ska också vara en kanal för att förmedla kontakter och
stötta samarbeten på europeisk nivå.

2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra specifika mål
Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system till Landsbygdsnätverkets
medlemmar
Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och
vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja
projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för
svenskfångad och svenskodlad sjömat.
Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskeri- och
vattenbruksnäringen
Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer till exempel regelverk,
tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte
inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.
Insatsområde - Stödja hållbara förvaltningsmodeller
Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de
möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar
fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och
ta hand om vattnet och resurserna. Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter
inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.
Insatsområde - Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Det specifika målet är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där
en yngre generation kan ta över inom yrkesfiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

3 Övergripande mål för Landsbygdsnätverket som den tematiska
gruppen ska bidra till
Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling
Yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk bedrivs främst i landsbygdsområden och inryms därför i
landsbygdsutveckling. Genom att skapa mötesplatser och dialog mellan olika intressentgrupper ökar deras
delaktighet i utveckling av yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk till följd av den tematiska gruppens resultat. Med
landsbygdsutveckling menar vi också utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt
utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.
Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet
Den tematiska gruppen bidrar till att kvaliteten i landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets
genomförande ökar och stödmöjligheterna används på ett sådant sätt att målen för programmen uppnås.
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Potentiella stödmottagare ska informeras om programmens möjligheter
Genom kompetensutveckling av aktörer, information om hållbara förvaltningsmodeller samt om ägarskiften och
ungas möjligheter bidrar den tematiska gruppen till att potentiella stödmottagare blir informerade om
landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets möjligheter till stöd för att utveckla fiske och
vattenbruk.
Främja innovationer
Ett resultat av den tematiska gruppens arbete kan bli att innovativa lösningar avseende fiske och vattenbruk
främjas. Information om nya förvaltningsmodeller, om hållbara fiskemetoder och redskap samt om innovativa
idéer om vattenbruk sprider innovationer och främjar ytterligare innovationer och vidareutveckling.

4 Övergripande mål för havs- och fiskeriprogrammet som den tematiska
gruppen ska bidra till





Främja ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
Främja ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
Öka sysselsättningen genom att främja ekonomisk tillväxt, social delaktighet, nya arbetstillfällen och
arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk.
Öka sysselsättningen genom att främja diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
den blå ekonomin.

5 Aktiviteter för den tematiska gruppen Fiske och vattenbruk
Arbetsplanen för 2019 bygger vidare på de tidigare planerna för 2017 och 2018. Ett flertal konkreta aktiviteter har
påbörjats och många av dem har också avslutats. På tematiska gruppens webbsidor finns ett urval av tidigare
aktiviteter redovisade – LÄNK. Samt även en översikt över det pågående arbetet – LÄNK.
Koppling till interventionslogiken för den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och Landsbygdsnätverkets
mål framgår av i bilaga 1.

Övergripande kommunikationsaktiviteter under 2019
Kommunikation genom flera olika kanaler (podcast, webbinarium, lärorika exempel på webben och animerad
film) planeras och sker fortlöpande under året.

Lärorika exempel – vi tar fram lärorika exempel, från Sverige och från andra länder, inom yrkesfiske, fisketurism
och vattenbruk som publiceras på webbsidan Fiske- och vattenbruksexempel. Tanken är att publicera med tre till
sex veckors mellanrum. I nuläget ligger två webbartiklar och väntar på publicering. De bygger på intervjuer med
Susanne Lindegarth, Scary Seafood och Aksel Ydrén, Eldrimner. En artikel ligger för produktion hos vår skribent
Jakob Hydén. Den handlar om ”Fiskhälsowebben” på www.odladfisk.se (där går det nu att söka och navigera runt
bland information om förebyggande och hantering av fisksjukdomar mm.). Det innebär nu att vi har artiklar för
publicering till och med maj. Under 2018 publicerades nio Lärorika exempel och hittills under 2019 har tre
publicerats. LÄNK!
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Webbinarium Landet lär - Fiske och vattenbruk hade ett webbinarium den 27 november 2018. Tema var ”Vad
äter vi för sjömat i framtiden?” med Friederike Ziegler, forskare på RISE och involverad i projektet SeaWin.
Under hösten 2019 kommer ett nytt webbinarium; tema är fisk och annan sjömat med målgrupp de offentliga
köken.

Podcast Landet – den 6 februari 2019 publicerades podcasten ”Ett verkligt hot – sälens påverkan på fisk och
fiske”. Det har fått mycket uppmärksamhet. Målet är ytterligare två nya podcaster under 2019.

Videofilm – animerad film - Kan vara ett bra forum för en överblick i en mer generell fråga, som en av flera
kommunikationskanaler. Målet är att ta fram en animerad film med relevant och aktuellt tema under 2019.

Planeringsmöten med den tematiska gruppen under 2019
Förutom regelbundna Skype/telefonmöten med den tematiska gruppen kommer även två fysiska möten att hållas
med enbart syfte att blicka framåt och planera för kommande aktiviteter och aktörer att samarbeta med.
Tidpunkter för dessa är torsdag 21 mars på Länsstyrelsen i Kristianstad samt under tidig höst 2019; då troligen på
Fiskets Hus i Göteborg. I båda fallen sker dessa möten utan lokalkostnader. Vid mötet den 21 mars ser vi ett extra
stort behov att fokusera på vattenbruk.
Därutöver sker regelbundna möten med den tematiska gruppens arbetsutskott; som består av ordföranden,
projektledaren samt Hans-Olof Stålgren.

5.1 Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system
5.1.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Miljöavtryck av svensk produktion och konsumtion av sjömat – Samarbetet med RISE fortsätter.
Samtliga tre aktiviteter som nämns i texten nedan sker med hjälp av finansiering och ett aktivt deltagande från våra
projekt. En mindre arbetsgrupp bildades vid Upphandlingsmyndighetens referensgruppsmöte kring Fisklistan
med syfte att bredda bedömningsunderlaget för listan och inkludera fler faktorer än beståndsstorlek. Gruppen har
dock tagit en paus på initiativ av Upphandlingsmyndigheten. Det gemensamma arbetet mellan Jordbruksverket
och RISE med syfte att resultera både i en generell metod för att generera konsumtionsdata för sjömat samt
uppdaterade data från 2015 pågår. Det finns nu konsumtionsdata för de flesta viktiga arter/fiskprodukter utom sill
där data inte stämmer. En rapport om dessa konsumtionsdata publiceras under våren 2019. Tillsammans med
projektet SEAWIN, drivet av Beijerinstiutet och RISE, genomförde vi en större sjömatskonferens den 7 februari
på Kungliga Vetenskapsakademin, LÄNK, i Stockholm med inriktning på sjömatens näringsinnehåll och
klimatpåverkan. En viktig del i förberedelsen av konferensen var syntesen av näringsindex för olika arter av sjömat
och deras inverkan på klimatet. Det finns tankar om att fortsätta den analysen och inkludera fler arter, t.ex. olika
alger. Det nuvarande avtalade samarbetet med RISE ska vara avslutat i maj 2019. Sedan kan vi ha en fortsatt
dialog och även se om andra forskningsaktörer har frågor och aktiviteter som är intressanta för vår del.

Aktivitet Samverkan med projektet MATtanken – Eva Sundberg är projektledare för projektet MATtanken.
Vi har redan ett flertal områden där vi arbetar tillsammans. Eva Sundberg hade den 12 februari 2019 ett möte med
”Matlust”, det stora interregprojektet som drivs av Södertälje kommun och föreningen Kost och Näring (medlem
i Landsbygdsnätverket). Där diskuterades också fisk i offentliga kök. En plan arbetades fram för gemensamma
aktiviteter tillsammans med Landsbygdsnätverket för att lyfta fram fisk i offentliga kök. Planen innefattar ett
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seminarium på Almedalen, där Kost och Näring redan har bokad plats, ett antal kunskapsartiklar under hösten, ett
webbinarium i oktober och en uppföljningskonferens våren 2020. Vi bör också kolla med Snuttan Sundell och
SWEMARC och deras projekt för fisk i offentlig mat. Här bör det också finnas synergier.

Aktivitet Fisk & fiske – vad är det som gäller? – Det handlar om att ta fram kortfattade textmaterial som visar
på de viktigaste frågorna. Ilona Miglavs, marinbiolog, har i nära samarbete med arbetsutskottet tagit fram texter
samt en innehållsförteckning. Texterna är färdiga för layout med bilder. Kapitelindelningen är – 1/ Det svenska
yrkesfisket levererar färsk fisk 2/ Svenskt vattenbruk 3/ Hur mycket får man fiska? 4/ Från fångst till konsument
– så säkras fiskens kvalitét samt 5/ Listor, märkning och certifiering för sjömat. En fokusgrupp med
representanter för både offentliga och privata upphandlare har gett positiv respons och förslag till
kompletteringar. Samtliga organisationer för olika märkningssystem såsom KRAV, MSC, ASC och WWF har
återkopplat med synpunkter. Publicering på webben sker under våren 2019. Texterna ska sedan regelbundet ses
över. Olika kommunikationskanaler ska nyttjas för att marknadsföra materialet.

Aktivitet Träff med leaderområden 17 januari 2019; Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och
kustutveckling – Landsbygdsnätverket bjöd in till en tematisk träff i Stockholm den 17 januari om fiske och
vattenbruk och hur dessa näringar bidrar till landsbygds- och kustutveckling. Alla leaderområden med intresse av
att bidra till en utveckling av fiske och vattenbruk var välkomna till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte.
Totalt deltog 33 personer med representation från 13 leaderområden. Vi hade också glädjen att välkomna
deltagare från bland annat EU-kommissionen DG Mare, FARNET Support Unit, Jordbruksverket, Sveriges
Lantbruksuniversitet och Skärgårdarnas Riksförbund. Mer information – LÄNK.

Aktivitet Träff med leaderområden 2020; Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och
kustutveckling - Tankar finns för att bjuda in till en ny leaderträff i januari 2020. Det måste planeras under 2019.
Planeringsgrupp är Magnus, Hans-Olof, Caroline och Jennie Seimark, Leader Bohuskust och gränsbygd.

5.2 Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av
aktörer inom fiskerinäringen
5.2.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Ökad lönsamhet för det kustnära yrkesfisket och yrkesfisket i insjöarna; serie med seminarier En del i genomförandet var ett seminarium med temat ”Hållbart och lönsamt kustnära yrkesfiske i Södra
Bottenhavet?”. Det genomfördes den 12 mars på Trollharens fisk mellan Gävle och Söderhamn och var ett
samarbete mellan Leader Gästrikebygden, Länsstyrelsen Gävleborg och Landsbygdsnätverket. Seminariet hade två
teman; 1/ Vem ska fiska fisken? och 2/ Ska vi äta vår Östersjöfisk? Cirka 60 deltagare på seminariet med en god
anslutning från yrkesfiskare. Representanter från HaV, Livsmedelsverket, Eldrimner, Svenska Miljöinstitutet, LRF
m. fl. medverkade som talare. Information från seminariet kommer på vår webb. Inbjudan finns i kalendariet;
LÄNK.

Aktivitet Fiskeforum 2 – 3 april 2019 - Fiskeforum är en ny plattform för samverkan och utveckling. Detta
forum inleds 2019 med en tvådagarskonferens på temat fisketurism. Målsättningen med denna konferens är att ta
ett steg vidare från diskussioner om utmaningar och problem till att öka takten i främjande- och
utvecklingsarbetet. Av den anledningen kommer konferensen innehålla flera lösningsorienterade
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paneldiskussioner med uttalat syfte att ta ett steg framåt i utvecklingen av fisketurismen. Landsbygdsnätverkets
ingång i denna aktivitet är att se olika samarbeten för att kunna föra en dialog om den gemensamma resursen samt
att se möjligheterna för yrkesfiske och vattenbruk kopplade till fisketurism. Landsbygdsministern medverkar. Det
kommer att vara föreläsare både från både USA och Spanien bland annat för att få perspektiv från andra länder.
Siktet är på 200 deltagare. Inbjudan finns i kalendariet; LÄNK.

Aktivitet Hållbar blå tillväxt 2019 – Maritima klustret i Västsverige arrangerade 24 och 25 januari en konferens
med tema ”Hållbar Blå Tillväxt” tillsammans med Landsbygdsnätverket. De ca 150 deltagarna representerade
entreprenörer, forskare, finansiärer, organisationer och myndigheter från kommunal nivå ända upp till
departementet. Fokus var på de många möjligheter till lösningar på många av samhällets lösningar som går att
hämta i maritima miljöer. El från vågor eller från tidvatten var några exempel tillsammans med oväntade
matprodukter från alger och sjöpungar eller varför inte från sjögurkor och strandkrabbor. Mer information på vår
webbsida - LÄNK. Maritima klustret vill gärna ha ett fortsatt samarbete. Kanske vi kan samarbeta kring konceptet
Smart Ocean.

Aktivitet Nationell konferens för yrkesfisket 2019 – Den nationella yrkesfiskekonferensen arrangerades på
CCC i Karlstad 31 januari och 1 februari. Arrangörer var Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket
och Länsstyrelsen Värmland. Tema för konferensen var värdeskapande och innovation. Hur skapar vi ökat värde,
ekonomiskt och socialt, från befintliga och framtida resurser. Vår tanke var att föra samman olika aktörer inom
yrkesfiskenäringen med myndigheter, forskning och intresseorganisationer för att diskutera aktuella utmaningar
och hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka och utveckla näringen. Det gäller hur vi på ett hållbart sätt skapar
ökad lönsamhet och resurseffektivitet inom yrkesfiskenäringen. Konferensen samlade drygt 80 deltagare,
däribland fiskare, producent-organisationer, mathantverkare, forskare, representanter för leaderområden,
miljöorganisationer, organisation som arbetar med märkningssystem, beslutsfattare och offentlig sektor från lokal
till nationell nivå. Mer information – LÄNK.

Aktivitet Nationell konferens för yrkesfisket 2020 - Ambitionen är att genomföra en ny nationell
yrkesfiskekonferens 2020. Hur involvera fiskets organisationer i planeringen? Ett önskeläge är att kunna ha med
HaV i planering och genomförande. Vem ska ansvara för planeringen? Vi har samtal med Jordbruksverket kring
planeringen. En utgångspunkt som vi har signalerat är att nästa konferens ska arrangeras på västkusten –
Göteborg eller strax norr om. Det gäller att hitta rätt anläggning som också är logistiskt bra. Alla dessa frågor
innebär att en betydande del av planeringen för den Nationella yrkesfiskekonferensen 2020 behöver göras under
2019.

Aktivitet Nationell vattenbrukskonferens 2020 – Om konferensen arrangeras 2020, såsom tidigare vartannat
år, så är det en möjlighet för Landsbygdsnätverket att vara medarrangör. Det var vi 2018. Preliminärt är tanken att
nästa konferens blir i Visby. Det är NKfV som har huvudansvaret för planeringen, som brukar inledas innan
sommaren året innan konferensen.
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5.3 Insatsområde – Stödja hållbara förvaltningsmodeller
5.3.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Det samhällsekonomiska värdet av svenskt yrkesfiske – Landsbygdsnätverket har tillsammans med
Jordbruksverket gett AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om det samhällsekonomiska värdet av svenskt
yrkesfiske i en rapport. Rapporten kommer för vår del bland annat att fungera som en s.k. gap-analys; dvs ge
underlag för att prioritera olika forskningsinsatser för att fylla kunskapsluckor. Staffan Waldo är vår kontaktperson
på AgriFood. Arbetet ska vara klart 20 juni 2019.

Aktivitet Torskfisket i Östersjön – En arbetsgrupp bestående av länsstyrelser, kommuner och fiskets
organisationer samt närliggande intressen har haft ett första möte 4 - 5 mars i Kalmar för att diskutera
förutsättningarna för torskfisket i Östersjön på samma sätt som gjordes för de pelagiska kust- och
regionalkvoterna. Nästa möte med gruppen är planerat till 20 mars i Kristianstad. Målsättningen är att kunna ta
fram en skrivelse till HaV före sommaren. Landsbygdsnätverket håller samman och leder detta arbete.

Aktivitet Seminarium om sälförvaltning; 1 mars i Luleå. Syftet med seminariet var att diskutera sälförvaltning
både lokalt och nationellt, där regionala lösningar kan vara en metod att uppnå resultat. Seminariet samlade bland
annat myndigheter, politiker, fiskare och jägare, och skedde i samverkan med SFPO, NKFPO,
Surströmmingsproducenterna och Luleå kommun. Seminariet hade över 120 åhörare och ett stort medieintresse
har funnits både inför, under och efter seminariet. Mer information – LÄNK!

Aktivitet Samordning ”19 kustkommuner” – Ett arbete pågår med syfte att skapa en ”dialogplattform” för de
19 kustkommuner som undertecknat skrivelsen till regeringskansliet om behovet av insatser inom det lokala fisket.
Marint centrum Simrishamn ansvarar i dialog med Krister Olsson, Leader Bohuskust och gränsbygd för arbetet.
Denna aktivitet har varit en förstudie som beskriver förutsättningarna för ett samarbete mellan kommunerna.
Landsbygdsnätverket har finansierat resurser för att genomföra förstudien.

Aktivitet Det småskaliga kustfiskets förändrade förutsättningar och mervärden – Grupper med SLUstudenter har besökt tre olika kustsamhällen på ostkusten och ett på västkusten. Den skriftliga rapporten är klar
och publicerad i SLU rapportserie. Publicering på vår webb – LÄNK.

Aktivitet Skärgårdarnas Riksförbund; nationell skärgårdskonferens oktober 2019 – Ett samarrangemang
med Skärgårdarnas Riksförbund. Plats blir Brändö konferensanläggning i skärgården strax norr om Luleå.
Programmet inleds kl. 9 på torsdag fm, så det kommer att vara en gemensam middag för de som anländer på
onsdag kväll. Konferensen kommer att ha tre teman; småskaligt kustfiske, turism/destinationsutveckling och
bredband. Malin kommer att medverka och ge en sammanfattning från sälseminariet den 1 mars och aktuellt kring
sälfrågan som tillkommit efter det seminariet.

11

5.4 Insatsområde – Främja ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Med rådande arbete gällande kustfiske, småskaligt fiske, vattenbruk och fisketurism har den tematiska gruppen
funnit att:




Inom det pelagiska fisket har unga redan idag funnit en plats och möjlighet att verka.
Inom fisketurism finns det goda möjligheter för unga att etablera sig och finna sin utkomst. Här kan den
tematiska gruppen bidra till utvecklingen genom de insatser vi redan gör.
Avseende småskaligt fiske, kustfiske och vattenbruk är det under rådande omständigheter stora svårigheter.

5.4.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Rekrytering/vidareutbildning av yngre yrkesfiskare
Tanken är att vi ska jobba vidare med erfarenhetsutbyte. Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med Leader
Gästrikebygden ett arbete sedan några år där man bland annat fokuserar på frågan om hur man kan få yngre att
ges möjlighet att bli yrkesfiskare. I april 2018 deltog Erica Persson från länsstyrelsen tillsammans med Dennis
Bergman, yrkesfiskare, för Landsbygdsnätverkets räkning på en konferens i Helsingfors med tema rekrytering av
yngre yrkesfiskare.
Vid seminariet den 12 mars på Trollharens fisk fanns frågan med. Frågan bör framförallt behandlas nationellt,
kanske av Jordbruksverket tillsammans med HaV. Det handlar mycket om att få tillgång till licenser.
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5.5 Bilaga 1 - Interventionslogik

Övergripande mål

Specifika mål

Öka kvaliteten i
Öka delaktigheten genomförandet av
i landsbygdsHavs- och
utveckling,
fiskeriprogrammet

Insatsområde - Förmedla
kunskapen om mindre
miljöbelastande system och verktyg
till Landsbygdnätverkets
se pkt 5.1.1 i planen se pkt 5.1.1 i planen
medlemmar
Insatsområde - Stärka hållbar
konkurrenskraft genom
kompetensutveckling av aktörer
se pkt 5.2.1 i planen se pkt 5.2.1 i planen
inom fiskerinäringen
Insatsområde - Stödja hållbara
förvaltningsmodeller
Insatsområde - Främja de ungas
möjligheter att verka inom fiske
och vattenbruk
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Sprida information om
Havs- och
fiskeriprogrammets
möjligheter till
potentiella
stödmottagare och
allmänhet

se pkt 5.1.1 i planen

se pkt 5.2.1 i planen

se pkt 5.3.1 i planen se pkt 5.3.1 i planen

se pkt 5.3.1 i planen

se pkt 5.4.1 i planen se pkt 5.4.1 i planen

se pkt 5.4.1 i planen

6 Den tematiska gruppen för Fiske och vattenbruk
Funktion

Namn/organisation

Telefon

E-post

Ordförande,
arbetsutskott

Hans-Olof Stålgren;
Jordbruksverket, Strategin
för Östersjöregionen

036-15 62 16

hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se

Projektledare,
arbetsutskott

Magnus Nordgren

0705 - 42 22 58
036-15 58 67

magnus.nordgren@jordbruksverket.se

Arbetsutskott

Tore Johnsson; Sveriges
Fiskares
Producentorganisation

0707 – 53 40 61

tore@sfpo.se

Johan Wagnström,
Länsstyrelsen Skåne

010-224 16 85

johan.wagnstrom@lansstyrelsen.se

Caroline Karlsson
Leader/LLU

0733 – 30 19 60

caroline.karlsson@lluh.se

Monica Blidner, Havs- och
vattenmyndigheten

0768 - 12 43 48

monica.blidner@havochvatten.se

Ola Öberg, Recirkulerande
Vattenbrukarna

0708 - 16 63 17

ola@svenskfiskodling.se

Daniel Melin,
Jordbruksverket

036-15 59 14

daniel.melin@jordbruksverket.se

Linda Falk Wigdén

0763 - 23 65 29

linda.falk@matfiskodlarna.se

Malin Oresten, Företagarna

0761 – 48 45 41

malin@solusab.se

Övriga ledamöter

Adjungerad ledamot
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