Nomineringen sker i kategorin:
Nya affärsmöjligheter i blå näringar
Namn
Fjordguiderna
Motivering till nomineringen
Att fiska, äta, bo på västkusten, ökar fiskelusten. När sommarsäsongen lider mot sitt slut, hittar nya
turister hit ut. De tomma hotellen av sportfiskare bokas och fisken av restaurangerna kokas. Ensam
guide är inte stark, gränsöverskridandand samarbete bryter ny mark. Projektets framgångsrika
resultat, ger ökade affärsmöjligheter och god mat.
Konkreta resultat
Konkreta resultat: Vad blev det konkreta resultatet av satsningen? Vad ser man för effekt av
satsningen på sikt? En guidepool med 10 sportfiskeguider har bildats. Skapat nya internationella
samarbeten med Fyn och med Åland. Guiderna har varit med på insatser för biotopvården för att
dels öka bestånden av fisk, men också för att öka sin kompetens och därmed höja kvalitén på
guidningarna. En innovativ och spännande del i projektet är att ett helt nytt koncept, Fånga äta bo,
har tagits fram. Det går ut på att gästen tar med sin egenfångade fisk till restaurangen på hotellet och
får den tillagad där. Det har inte varit möjligt tidigare. Alla fem kommuner är intresserade att haka
på och tillåta konceptet. Ett tiotal restauranger och hotell är kontaktade och de är positiva till att
implementera konceptet i sina verksamheter. I slutet av maj ska konceptet testas ihop med
livsmedelsinspektörerna i Stenungsunds kommun. Konceptet är helt nytt i Sverige och kommer att
gynna flera målgrupper och kan öka sysselsättningen i området. Sportfisket är som bäst april-maj och
augusti september vilket gör projektet extra värdefullt då det verkar för att förlänga den korta
turistsäsongen på västkusten.
Bakgrund och målgrupp
För att få igång businessen kring fiske kopplat till besöksnäringen och stärka närområdet och öka
affärsmöjligheterna inom sportfiskesegmentet kopplat till turism. Det finns massor av fina hotellrum,
men projektet vill erbjuda något unikt. Projektet gynnar sportfiskeguiderna, restaurangerna och de
boenden som finns i området eftersom det ökar efterfrågan på deras tjänster och produkter. Det
gynnar även besökarna som får möjlighet att uppleva en genuin hållbar aktivitet som är nära knuten
till naturen.
Geografisk täckning
Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Orust och Uddevalla i Västra Götalands län
Tidsperiod
2017-08-14 till 2020-01-30
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Havs- och fiskeriprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Bohuskust och gränsbygd

Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
b) Innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk.
Sportfisket när det bedrivs på det här viset med kompetenta guider är hållbart ur miljösynpunkt. Det
riskerar inte att bli något överfiske på grund av regler för uttag och eftersom guiderna vet vilka
områden som är känsliga. Att de även arbetar ideellt med biotopvård leder till ökade bestånd samt
ökad medvetenhet hos guiderna som de kan förmedla till gäster.
En sportfiskad havsöring sägs generera ca 3000 kronor per fisk vilket gör att man kan utnyttja
resursen utan att slita på bestånden.
d) Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen. Guidepoolen stärker
möjligheterna till att kunna arbeta som guide, restauranger och boenden får fler gäster på för och
eftersäsong.
Kontaktperson för nominerat förslag
Niclas Åberg, 0303-73 25 13, 073-852 02 71
Ditt namn och myndighet/organisation
Frida Larsson, Leader Södra Bohuslän. 0730-644929
Din e-postadress
frida.larsson@leadersodrabohuslan.se

