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De blå frågorna handlar om verksamheter som utgår från 
havoch vatten, såsom fiske, vattenverk och fiske.Vårdande 
insatser och det är lider och de blå frågorna vi skaprata om 
nu. I förra programmet, perioden från svenskasidan 
områdena, hade vi i Sverige en flera fonds lösning.Då kunde 
man söka finansiering från flera håll, även från havsoch fiske 
i fonden. Men i nästa period,som löper mellan 2023 och 
2027, så harden inte längre den möjligheten. Det här innebär 
att en del projektriskerar att stå utan finansiering om man inte 
anpassat sig till det nyaregelverket. Så hur behöver Sverige 
tänka kringexempelvis sin finansiering och strategiska living 
för att kunnafortsätta sitt blåa arbete? Och vilka anpassningar 
behöver göras? 
Du lyssnar på podden Landet med mig, Håkan Montelius. Det 
här ären podd som produceras av Landsbygdsnätverket. 
Och med mig i dagens avsnitt. För att prataom blå lider så 
har jag dagens panel som bestårav tre personer. Och först 
och främst säga hej och välkommen!Lovisa Rogö, 
samordnare på EU programEnheten på Jordbruksverket. Hej, 
hallå och hej!Även Christian Tegenfeldt som är 
verksamhetsledare för FiskeområdeVindelälven. Hej! Hej! 
Och sist men inte minst Lovisa Carnelandverksamhetsledare 
för Lappland 2020.Hej Lovisa! Hej! Två Lovisamed i dagens 
panel. Vi ska försöka hålla er isär. Lovisa Rougeoch Lovisa 
Carneland. Och som sagt, vi ska pratablått. Lider i dag så jag 
tänkte börja med dig Christian,ni i fiskeområde Vindelälven. 
Ni har juen hel del av er i finansiering genom havs och fiskare 
i fonden och ni ärett av de områden som som riskerar att 
tappa er finansiering här nu. 
Vill du bara berätta lite kort vad ni gör i Vindelälven? 
Det är ju så här att vi är ett av fyra områden sombara har haft 
fiskeri i fonden som finansiering. 
Vi tillsammans med Fiskeområde, Torne, älv,Vättern och 
Vänern. Vi kommer inte ha möjlighetatt fortsätta som vi har 
jobbat tidigare. Finansiering försvinnerhelt. Vad är det för typ 
av projekt ni gör? 



 
 

 

Fyra insatser i vår strategi och förvaltning,samverkan, 
bestånd och tillgänglighetoch förvaltning idag hur man 
förvaltar beståndet. Fisklängs älven. Det är ganska stora 
frågor som rör heladalen. Så vad händer nu med ert litet 
områdesom du är verksamhetsledare för när ni tappar er 
finansiering? 
Det ska pågå under 2022 och sedan är tanken att lägga 
nerdet 2023 på stämman i april. 
Så det är planen att kunna avsluta allt under nästa år? 
Betyder det attall er verksamhet avslutas och att inget projekt 
kommer att driva levakvar? Så är det ju egentligen. Men 
senhar vi en annan organisation som heter Stiftelsen Wind 
eller fiskesom har fått pengar från ersättning för påverkan på 
skadai älven för fisket. De kan jobba vidare med olika 
projektoch sen har vi en ny organisation som 
biosfärområde,Vindelälven, som det finns många som kan 
jobbavidare med frågorna om. Hade det blivit som fiskeri då 
hade vi nog sökt nya pengarför den här perioden också. Ja, 
det finns saker kvar att göra. Det är intedet utan det är att det 
finns möjlighet att bedrivavår verksamhet. Hur upplever du 
det? Det känns som att möjligheterna kommer attfinnas kvar. 
Vi skär ju som sagt genom Lovisakanalens område och ett 
delområde som inte hadevarit prioriterat den här perioden i 
regionen. Men vi harett samarbete med dem ganska tätt. De 
har fått ta delav den åtgärdsförslag som vi har jobbat med nu 
tagit fram som vi kanföra vidare till nästa steg. Men då bollar 
vi över till Lovisa,kanske land eller Lappland 2020.Det blir ju 
en hel del förändringar här nu, finansielltoch organisatoriskt. 
För för lider områdena inför nästa program period.Vilka 
förutsättningar ser du kommer finnas för att fortsätta 
arbetamed projekt som tidigare har finansierats av havs och 
fiskerii fonden? Det är ju en jättespännandefråga, för det blir i 
sig en utmaning. Vi vet ju inte ännu budgeten hur det serut i 
kommande program, men vi har ju fått lite hintar om att den 
kommeratt kunna minskas och dessa åtgärder är ju också 
efter medel.Vi har ju haft en nära samverkan med sjön och 
med Vindelälvenoch har ju jobbat in delar av det i vår 
strategi. 
Men där är det också utifrån dels hur aktiva personer är att 
söka projektstöd,men också att det passar in i den strategi 
som vi hoppas att Jordbruksverketgodkänner för vårt område. 



 
 

 

Men jag ser ju attdet inte blir lika mycket verkstad, för vi har 
ju inte samma kompetens som Kristinasitter på som 
verksamhetsledare. Att guida och stötta sökandei den fasen 
personellt på kontoret som det ser ut i dagsläget.Däremot så 
kommer vi vilja ha med en i vår styrelse vi ska hafisk 
kompetens med. Vi ska inte tappa de blå frågorna. Kommer 
den härförändringen försvåra för ledamöterna? Ja. Kort och 
gottja. Du får utveckla. 
Det jag ser som kan bli problematiskt. Jag är rädd för att man 
kan tappa bort de härfrågorna. Vi tycker att det är skittråkigt 
därför att det här har varitett superbra komplement. Det finns 
vatten i hela Sverige 
som vi behöver utveckla och jobba med och jag tror att man 
tappar fart. Det tartid att komma igång och nu när vi har fått 
full fart framåt så slårman bara i backen. Lovisa Roger på 
Jordbruksverketmenar att flertalet av de projekt som 
finansieras av havs och vill skrivaom den skulle kunna 
genomföras även i landsbygdsområdenoch att de kan leva 
kvar. Vad tänker du om det som Christian Lovisasäger och 
den här oron? Jo,men vi ser det som att lider. Blirden breda 
åtgärden för generelllandsbygdsutveckling och det 
kommerfinnas möjlighet att finansiera många typer av 
insatser.Och nu har ju varje områdeutifrån en sorts behov en 
analys som de har tagit framför att forma de lokala 
strategierna. 
Lite grann är det upp till varje område om de ser att det 
finnsbehov och att man prioriterar och jobbar med de här 
frågorna 
kopplat till näringarna. För vi ser ju att de blå näringarna 
ärlandsbygdsfrågor och de har absolut en platsi. Men det här 
är ju det som vi lyfter insom blir problematiskt. Dels vi ser inte 
att det inte är en fråga om att intelandsbygdsfrågor. 
Merparten av de här aktiviteterna har genomförtspå 
landsbygden. Men det är också en definition av vad vi 
definierar landsbygdsom det är. Allt under 20.000 är ju 
landsbygd.Men problemet är att vi inte med finansierasmed 
fiskeri fonden, finansiering medel in i kommande camp. 
Somdet ser ut i dagsläget vet vi ingenting i det läget. Men vi 
har fått väldigttydliga signaler att vi tappar både regional, 
socialoch fiskeri. Fondens finansiering inom lideroch bara har 
kvar landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet i sin 



 
 

 

helhet ser utatt kunna bantas och vi ska vara minst 5 procent 
till somi dagsläget. Då blir det ju per automatiken 
budgetnedskärningar och att Sverige har som ambition, vilket 
vi är gladaför att hela Sverige ska täckas av. Men det innebär 
ju att nu är det ju femområden till som ska med för samma 
pengar eller en minskadbudget. Plus att vi ska fortsätta jobba 
med de sociala långsiktigtprojekten, regionalt inriktade och 
havsfiske från projekten.Då är jag rädd för att vi tappar som 
fiskeri och ävenom det är upp till varje strategi och våra 
rapporter, absolut. Men vi ska jufortfarande matcha våra 
insatser med den finansieringvi får i slutändan. Vi har 
jättehöga ambitionertill att göra Sveriges landsbygd till 
världens bästa landsbygd. Det ärdet vi hoppas för. Men har vi 
inte finansiering som motsvarar det så kanvi ju inte nå de 
målen och det tycker jag är viktigt att man verkligen 
belyser.Vi vill, men vi kommer kanske inte kunna och det 
ären besvikelse för oss. Lovisa Jag ville kommentera det. 
Och så är det ju i alla områden här att man måste 
väljaprioritera. Det går ju inte jobba med allt, så är det ju. Och 
sen är det ju såatt vi vet ju i dagsläget ingenting om 
budgeten. Den är ännuokänd. Förhoppningsvis kommer vi få 
vetadetta i slutet av det här året 
och sedan kommer vi i januari eller februari nästa åratt skicka 
ut en förfrågan 
om önskemål om budget tilldelningtill vidare områdena. Då vi 
ser Finland. Hur har nii Lappland 2020 resonerat när ni har 
formuleratde nya strategierna just för att öppna upp arbetet 
med blå frågor? Vi harhaft en långt gången dialog med 
område Vindelälven redannär det började vi för några år 
sedan för atthitta synergier med varandra. Att jobba 
tillsammansför den bästa landsbygden som vi kan ge, men 
sedan hur vi skaomsätta det vet vi inte än. Precis som Roger 
säger vi vetinte budget, vi vet inte regelverketfrån EU och 
sedan från Jordbruksverket. Vi väljer att skrivasitt svenska 
regelverk, så vi vet ju inte. Det kännerjag utifrån detta 
perspektiv är otroligt frustrerande,för det är dryga året kvar 
innan programmet börjar och den ser ändå ut attkunna starta 
i tid den här gången 23. Och då villevi veta sånt här nu så att 
vi ska kunna rigga braorganisationer så att när vi får sätta fart 
så får vi sätta fart och ha med allapusselbitar. Kristian. 



 
 

 

Iran är ett litet område eller fiskeområde. Vindelälven kommer 
somsagt att avvecklas. Men vilka aktiviteter 
ser du har varit framgångsrika för er under de år som ni varit 
verksamma?Och vilka hoppas du ska leva vidare i någon 
form, till exempel 
Norrland? Ja, en del som man måstesöka som fiskeri i 
fonden för att fortsätta med och det gäller beståndoch stärka 
resursen. Fiske, skydda och bevara. 
Det finns möjlighet att söka inom hav, men sedan är det 
fisket,turistiskt utveckling och tillgänglighet. 
Den delen hamnar som lider. Då har vi inrikta oss på 
fiske,turistiska företagare och liknande och jobba mer med de 
tillgängliga frågorvi jobbar med längs älven oftast. Så det är 
jufokus för oss. Men det kommer jag ha möjlighet att ökaden 
fokusen hos de områden som det vi kommer atttappa lite 
grann. Om man nu ska säga vad som inte blirpositivt av det 
upparbetade samarbetetmed styrelsen där vi har vi 
haryrkesfisket och Vattenfall. Vi har ett SLU och 
Umeåuniversitet. Det är mycket samarbeten som jag jobbar 
i,projekt där samordningen går enklare när man haren 
naturlig träffpunkt och det är lättare att initiera projekt.Just nu 
får man börja om från noll i många fall.Ja, träffarna som gör 
att man har ganska lätt attstarta upp sådana projekt. Annars 
är det mycket samordningför någon annan och dra ihop alla 
de parterna 
vi saknar. Ni har ju ett samarbete med Vindelälven i 
dag?Vilka frågor hoppas du ska kunna leva vidare och att ni 
kan fortsätta attdriva som de har i? Det är det som krisen är 
innepå och det är den fisket, turistiska delarna och 
tillgängligheten.Anpassningen som vi ser är naturliga 
ingångsvärdeningångsvärden i vår strategi. Men jag känner 
att vi tappar kunskapenoch kompetensen inom just havs och 
fiskeri när det kommer till förvaltningen 
av resursen fisk. Den har vi ju noll koll på och den ärändå 
ganska viktig att koppla ihop med fiske i turistiska frågor så 
att vi inteplockar bort alla fiskar för att vi tycker det är skitbra 
att satsapå fiske projekt och så blir det pannkaka. Och så 
hatar allabygden oss för att vi gör dessa projekt, för vi tycker 
det är bra för vi interiktigt koll. Det är väl det jag tänker att vi 
får säkert uppi bolagsstyrelser att vi har kompetensen med 
in,men också att vi. Vi ser ju att vi tapparkompetens om vi 



 
 

 

inte riggar ett partnerskap. Och det behöver jubygga mycket 
tydligare än vad vi gjort tidigare tillsammansmed de blå 
näringarna. Lovisa. Du nämnde attdet finns ett frågetecken 
kring budgeten i landsbygdsprogrammet.Vad vet vi i 
dagsläget om områdenas budgetaroch fördelningen av 
budget? Vi arbetar med att ta framfördelningsnyckel och de 
kan ju inte bli klaraförrän vi har koll på budgeten så att säga. 
Och sedan vill jag också säga att Jordbruksverkets ambition 
är attvi ska täcka hela Sverige med landområden. Vi vill inte 
ha några sådanavita områden som vi haft i nuvarande, så det 
kan ju ocksåkomma att påverka då budgeten delen. 
Men innebär det här att det kan vara stora förändringar i 
budgetfördelningen jämfört med hur det ser ut idag? Det 
kanjag inte säga något om. Det är fortfarande så mycket 
okändafaktorer. Det som vi vet är ju att vi går jufrån minskade 
antal områden hela tiden och det är också för uppmaningför 
att vi tror att vi får minskad budget. Vi är fortfarande samma 
antalmänniskor att serva, men färre områden, vilket gör attvi 
har per definition en minskad budget per invånare. 
Det tycker jag också belyser att vi kanske inte får en totalt 
minskad budgetper område, men lider av att bli större. 
Lovisa talar sig någonting om att landområden som tar ett 
stort ansvarför fiskevård och insatser eller blå frågor kan fåen 
ökad budget. Nej, det pratar vi inte om, för det kommerinte att 
finnas någon extra pott som kommer fördelas i de här 
områdena somtar hand om de här frågorna, utan det blir upp 
till varje område. 
Det går inte att jobba med allt som man måste prioritera. 
Lovisa kan redan nu när det kanske bli så att ni får fler blå 
frågorpå ert bord. Vilka organisatoriska anpassningar 
kommer nikunna genomföra för att kunna inkludera de blå 
frågornamer? En av de saker som vi ser som väldigt viktiga 
är att skapakompetens i vår bolagsstyrelse som är de som tar 
beslutom projektstöd. För att få mer här och där har vi redan 
haften dialog med bland annat Vem är det vi ska ha med? 
Och hurska vi tänka i det? Pratar om vilka ni tar ini styrelsen 
eller pratar om att utbilda dem som finns i styrelsen.Ta in i 
styrelsen. Sen har vi ju interna utbildningar inom 
vårastyrelser. Men jag önskar jag skulle kunna säga att vi 
skulle kunna anställanågon på 25 procent, men det är inte 
där vi är i dagsläget. Däremot villjag säga att hur samverkar 



 
 

 

vi med lider för det ären älv fast den skär genom tre 
områden. 
Lovisa har inte pratat något om bakgrunden till den här 
förändringen,men det kanske du kan nämna lite kort. Varför 
görs den här regeländringen? 
Vi förenklar genom att ha endast genom en fond så ser vi 
attdet blir en tydlig förenkling. Det blir mer effektivtoch vi 
tycker att vi vill skapa möjligheten att arbeta med blåa frågori 
hela Sverige. Tidigare har det varit merutpräglad fiskeområde 
som har tagit handom de insatser med koppling till havs, fiske 
i fondenoch finansiering därifrån. Där har vi haft 14områden 
som arbetat med havs och fiskeri fonderna i 
nuvarandeprogramutbud. Och nu ser vi att alla 40 kanarbeta 
med de blå näringarna och det ser vi på projektet som en 
väldigt storfördel och möjlighet. Lovisa 
Kajanalandlandområde, Lappland 2020. Jag förstår att du är 
lite frustreradöver den här förändringen. Har du förståelse för 
det här beslutet? 
Nej, det har jag faktiskt inte. Kortoch koncist. Det är fel att 
driva frågan om attbara jobba med en fond. Inom lider är 
Jordbruksverketsbeslut lyder Sverige har motsatt sig det 
här.Vi har velat fortsätta med fyra fonder 
och har också försökt påverka både Jordbruksverketoch 
regeringen som tar besluten i de här frågorna. 
Det är också jätteviktigt att ta med att Sverige vill inte släppa 
frågorna, 
så det här är ju inte att säga att nu kan alla jobba med 
blåafrågor kommande period. Det har vi gjort exakt nu också. 
Problemet är attvi minskar budget. Det är det jag tjatar om, 
attvi förväntas göra mer för mindre pengar. 
Jag tycker det är jättesynd för att det är så att vi har 
expertiseni de områden som har jobbat med fiskeri. Där har 
man ju också byggt upp en jättekompetens och har haft folk 
anställda med speciell inriktningför fiske, vilket gör att att det 
har vi säkerställt.Snarare att vi har jobbat bättre med de blå 
frågorna. 
Så jag tycker att det här känns som att ja, det kanske blir en 
förenkling attjobba med en fond, men en förenkling för vem. 
Lovisa. Rogivande blir det. Representanterför 
Jordbruksverket. Vad säger du om den kritiken mot 
förändringeni regelverket? Här är en förenkling.Menar ni att 



 
 

 

det blir? Men som vi hörde så finns det också en kritikmot 
den. Vad säger de det? Jo, vi kännertill det och förstår ju att 
det grundar sig mycketi en oro kring budgeten.Och det är ju 
som vi har sagt tidigare. Den är ju okändi dagsläget, 
budgeten. Vi får helt enkelt se hur det blirmed budgeten, men 
vi hoppas ju på att det ska. Vi skafortsätta kunna bedriva de 
blå frågorna 
och det med en fond,för det bedömer vi är en förenkling. 
Vilka finansieringsmöjligheter har då i områden som vill 
fortsättaarbeta med blå, frågar jag. Dels så kanman ju arbeta 
med det genom sin strategi. Men sedan är juockså områdena 
som icke 
statliga organisationer en möjlig stöd. Mottagare i 
havsfiske,vatten bruks programmet. Så man kan fortfarande 
söka.Medel i det nationella programmet 
som har ett mer övergripande ansvarför den generella 
utvecklingen av fisk och vattenverk sektorerna. 
Och här tänker vi också att de lokala utveckling strategierna 
kankomplettera och samordnas mot det nationella 
programmetsamt andra insatser som sker lokalt och 
regionalt. 
Så möjligheten att man kan fortfarande söka pengar från till 
exempel havs,fiskeri och vatten bruks fonden. Men det sker 
inte genomlider i såfall. Det sker genom projekt somlyder 
Föreningen som organisation. I så falldriver vissa kanaler. 
Vad ser du för andra finansieringsmöjligheter.För fiskefrågor i 
Sverige? Fisken i fonden. Sedan ärdet dags att titta på vad 
man har för olika regionala utvecklingsplaner i sinaområden, 
tänker jag. Och här är det jätteviktigt att vi samverkar väldigt 
näravåra regioner och länsstyrelsen, vilket också är viktiga 
både finansiäreroch förvaltare av dessa olika typer av medel 
och olika typer av insatseri våra områden. Det finns ju 
självklart andra finansieringsmöjligheter,men det gäller också 
att veta vart man ska ta vägen. Där har det kontoretfungerat 
som spindeln i nätet. Men självklart så går det ju. Jag ska 
intebara vara pessimist i de här frågorna. Det är klart att det 
går att hitta lösningar,men vi är otroligt besvikna på att vi 
tappar den härmöjligheten. Jag vill verkligen framföra, men 
det går. 
Vad skulle ni säga till de kollegor ni har ute i Sverigesom 
skulle vilja inkludera blå frågor i sitt arbete?Vilka tips och råd 



 
 

 

skulle ni vilja ge dem?Men det som Louise har tagit upp att 
man kan försöka få innågon i styrelsen som samarbetar, 
alltså som har vilka frågor. Vi har ju som sagt ganska bra 
ställt.Vi kan ju egentligen fördela frågan och projekt 
fråganinom vårat område nästan utan att ta i alltför mycket 
som man har. Någon somjobbar med ett övergripande 
förvaltning? Då är det jude som ska ta hand om. Alltså fisken 
ifråga. Lovisa Vad sägerdu? Kommunicera för en dialog. Var 
inte rädd att ställafrågor runt om i landet till andra kollegor, att 
ha funderingar,dra iväg ett mail, slå en pling, ställa en fråga. 
Vi finns juhär för varandra och för att stötta varandra. I detta 
så tycker jag S äratt ringt en granne och kolla hur de gjorde i 
den här frågan. 
Det får bli sista ordet i podden Landet för den här 
gången.Stort tack till Lovisa Carneland Lovisa Rogö och 
ChristianTegenfeldt för att ni var med i namnet. Tack, tack, 
tack! Podden Landet produceras av Landsbygs-.nätverket, 
redaktör Ingrid Whitelock och jag heter Håkan 
Montelius.Hoppas att vi hörs i nästa avsnitt. 
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