VÄLKOMMEN TILL LEADERTRÄFF OM FISKE OCH VATTENBRUK

Fiske och vattenbruk i hela landet!
Landsbygdsnätverket bjuder in till en tematisk träff om fiske och vattenbruk som en del i
landsbygdsutvecklingen. Alla Leaderområden är välkomna för att tillsammans diskutera hur vi kan
involvera den blå sektorn inom CAP och ta tillvara på erfarenheter från nuvarande fiskeområden. Hur
ska vi tänka i strategiskrivandet för att öppna för arbete med den blå sektorn? Hur har våra
internationella kollegor tänkt och hur kan vi samarbeta gränsöverskridande?
Häng med till ett möte för lärande och erfarenhetsutbyte om inkludering av de blå näringarna.

När: Onsdag den 20 januari kl. 14.00 till torsdag den 21 januari kl. 15.45.
Var: Zoom (länk skickas några dagar innan mötet)
Kontakt: Veronica Andrén, 073-302 12 05, veronica.andren@jordbruksverket.se
Anmälan: senast fredagen den 11 januari 2021. Anmälningsformulär hittar du här!

Program onsdag 20 januari
14.00

Zoom-rummet öppnas och tekniken kan testas

14:30

Välkommen och praktisk information – presentationsrunda

14:45

Hur ser helheten för CAP och EHFF ut och hur är det tänkt att fonderna
kompletterar varandra 2023-2027? Lovisa Rogö, Jordbruksverket
Reflektionsrunda och möjlighet till att ställa frågor till Jordbruksverket

15:20

Bensträckare och mingelrum i zoom

15:40

FARNET – Hur ser framtiden ut och hur ser FARNET på framtida samarbeten med
svenska Leaderområden? Richard Freeman, FARNET

16:30

Avslutning

Program torsdag 21 januari
08:15

Zoom öppnas och tekniktest

08:30

Intryck och axplock från onsdagen

09:00

Landsbygdsnätverkets arbete inom fiske och vattenbruk samt intressentdialog;
Veronica Andrén, Landsbygdsnätverket

09.30

Fika med zoomfikarum för dem som vill.

10.00

Fiske och vattenbruk i framtida Leaderstrategier
- Inledning av Jordbruksverket t.ex. om hur man kan arbeta med blå sektor i
leaderstrategierna
- Bikupor om strategiskrivningen
- Återkoppling och samtal om framtida strategiska samarbeten

11.15

Paus

11.45

Rapportering från EU-kommissionen – Annakarin Hedin, DG Mare

12:10

Tid för samtal och reflektion

12.30

Lunch

13.30

Internationella utblickar, hur arbetar våra internationella kollegor?
Local Eat – ett Transnationellt projekt som ska skapa uppmärksamhet och intresse
för lokal mat. – Gaelle Penault, Pays de Saint Brieuc och Carl Dahlberg, Leader
Bohuskust och gränsbygd
Fisch wom Kutter, Uwe Sturm FLAG Ostseekuste genom Caroline Karlsson

14.30

Diskussion reflektion summering

15.45

Slut

Varmt välkomna
Landsbygdsnätverket

