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Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling 

Leaderträff – KAPITEL 8, Klara strand, Klarabergsviadukten 90; vid Stockholms Central.  

Torsdag 17 januari 2019 

 

09:00  Fika finns framdukat  

 

09:45 Välkommen och praktisk information om programmet 

 

09:50 Presentationsrunda – Hans-Olof  Stålgren 

 

10:20 Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbruk – Magnus Nordgren 

 

10:30 Utmaningar för vattenbruket - vattenbruksprojekt inom Leader – Veronica Andrén, 

Jennie Seimark och Ola Öberg.   

 

11:00 Paus 

 

11:10 Presentation av pågående leaderprojekt 

 Projekt 1 – Ostronfisketurism i Bohuslän, EHFF, Leader Bohuskust och 
gränsbygd. Skapa ett turistfiske efter Bohuslänska gigas ostron (stillahavsostronet). 
Skapa turistfiskeprodukter efter gigas och testköra dessa Förstärka nätverket av ostron-
fiskare och turismaktörer Understödja tillståndsprocess medelst arrendeavtal, etc. Få 
till samverkan kring försäljning och logistik. Skapa ett utbyte med odlare på 
kontinenten för att lära sig av andras framgång och tekniker. 
 

 Projekt 2 - Utveckling av fiskenäringen i södra Östersjön, EHFF, Leader 
Sydöstra Skåne. Projektet går ut på att utveckla marknaden för fisk, att öka yrkes-
fiskarnas lönsamhet samt tillvarata kunskap och erfarenheter från övriga livsmedels-
branschen för att utveckla fiskerinäringen.  
 

 Projekt 3 - Laxracet, EHFF, Fiskeområde Vindelälven. Syftet med projektet 

är att ge ökad kunskap om laxens liv och dess vandring, och vilken betydelse laxen har 
i krets-loppet. Det är viktigt att sätta in fisken i ett större perspektiv så att man bättre 
kan förstå på vilket sätt vi kan hjälpa laxen till bättre överlevnad, så att vi också får 
behålla laxen som en resurs för människan. Laxen kan ge oss ledtrådar om något i 
naturen är fel och då är det viktigt att vi försöker förstå hur vi kan rätt till problemet. 

 

 Reflektioner från föregående års projektpresentationer  Theres Sundberg, 
Adam Johansson, Krister Olsson och John Gambe. 

 

12:10 Unionsprioritering 4 – kort genomgång – Patric Andersson 

 

 

 



 

        

 

12.20 Lunch 

 

13:10  FARNET - Urszula Budzich Tabor och Thomas Hjelm 

 

13.40 Konferens i Frankrike november 2018 - Cirkulär ekonomi inom fiske och vattenbruk 

- Caroline Karlsson 

 

13:55 Leader efter 2020 inom EHFF - Annakarin Hedin, DG Mare 

 

14.10 ”World café” inklusive fika 

 

 Samarbetsidéer med andra leaderområden; Hans-Olof Stålgren 

 Utmaningar och möjligheter för vattenbruk; Veronica Andrén 

 Regler och föreskrifter för EHFF-projekt inom Leader; Patric Andersson 

 Leader efter 2020 inom EHFF; Annakarin Hedin 
 

15:40  Sammanfattning och hur vi går vidare – Hans-Olof Stålgren 

 

16.00 Avslutning 

  

 


