Framgångsrika partnerskap
utvecklar landsbygden

EU-fonder i gemensamt ramverk 2014 - 2020

Fördjupade samarbeten
för oss framåt
Vi har kommit en bra bit på väg! Det nuvarande landsbygdsprogrammet liksom programmet för fiskenäringen närmar sig med stormsteg sina avslut den 31 december
2013. Sedan programmen startades 2007 har de lett till att många samarbeten skapats,
nya tankar tänkts och engagemang väckts i såväl kust- som landsbygder. I leadergrupperna (LAG) och fiskeområdesgrupperna (FOG) träffas människor från offentlig, privat och ideell sektor för att gemensamt fatta beslut om projektidéer. Där partnerskapen
skapas och man hittar varandra, är det lättare att förverkliga visioner och drömmar.
Nu är det viktigt att vi får en naturlig och bra övergång till nästa programperiod,
att vi direkt 2014 får igång de nya programmen. Det är särskilt angeläget då det i
framtiden kan komma att ställas högre krav än tidigare på samordning mellan olika
fonder.
Syftet med den här broschyren är att visa på kommuner som har god erfarenhet av
att medverka i lokala partnerskap. Det är också att informera om vad som förväntas av
partnerskapen i framtiden. Genom att lyfta mervärdet av det samarbete som sker inom
LAG och FOG är artiklarna tänkta att ge inspiration inför de nya programmen.
Kunskapsöverföringen är särskilt viktig när nya utvecklingsstrategier ska skrivas.
Det är angeläget att i god tid starta en dialog inom och mellan de lokala partnerskapen
för att övergången ska bli bra. Det handlar inte bara om att se hur långt vi har nått
utan om hur vi ska lyfta blicken för att komma längre. Vår förhoppning är att framtida
samarbeten ska fördjupas ännu mer, till företagens, kommunernas, föreningarnas och
ytterst såväl bygdens som den enskildes bästa.
Peter Melin, ordförande Landsbygdsnätverket
Christer Östlund, sektionschef Lokal och regional utveckling
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Inför nästa programperiod föreslår EU-kommissionen en gemensam strategisk ram för samlad användning av
strukturfonderna. Fonderna för landsbygd och hav/fiske ingår i förslaget tillsammans med regionala
utvecklingsfonden och socialfonden.
Hur ser SKL på det?
Vi frågar Fredrik Gunnarsson,
utredare som arbetar med sammanhållningspolitiken på Sveriges Kommuner och Landsting.
Från SKL:s sida ser vi positivt
på ambitionen att binda ihop
olika medel för att få utveckling
både i landsbygd och i städer, och
även kopplingen däremellan. En
del projekt fungerar bara så länge
det finns pengar knutna till projektet och just därför menar vi att
det finns behov av att koppla
utvecklingsarbetet till flera institutioner. LRF har till exempel
redan pekat på att landsbygdsprogrammets pengar är rätt små i
förhållande till andra medel som
finns.
På den lokala och regionala
nivån ger det möjlighet att få till
samordning av fondmedel mellan
ansvariga myndigheter och organisationer och undvika stuprörseffekter. Vi ser ett behov av att
bryta tendensen att lokalt utvecklingsarbete på landsbygd sker
isolerat från utvecklingsplaneringen i stad och region. Ett sätt
är då en gemensam strategisk ram
för flera fonder. Det arbetas i
dagsläget intensivt på hur en
sådan ram ska fungera.
Ett annat sätt är att lägga
ansvaret på regional nivå på rätt

instans. SKL anser att landsbygdsutveckling är en del av
regional utveckling och att landsbygdsprogrammet regionalt därför bör ligga hos de som har det
regionala utvecklingsansvaret,
d.v.s. på regionerna, inte länsstyrelserna.

”lokalt ledd utveckling”. Förslaget är delvis hämtat från leadermetoden och ses som ett sätt att
ta vara på utvecklingskraft nerifrån, men tillämpa metoden i
både stad och land.

Hur förbereder sig kommunerna för att jobba med ett
samlat landsbygdsfonds- och
fiskerifondsperspektiv?

Alla kommuner har ju utmaningar som kan behöva stöd från
både regionalt och statligt håll
vad gäller exempelvis energi,
infrastruktur, bredband med
mera. Att då samla resurserna och
jobba i helhetsperspektiv är bättre. Medlen kan förhoppningsvis
koppla aktörer med olika medel
närmare varandra som drar nytta
av varandras arbeten

Det ligger så att säga naturligt i
uppdraget att se hur medel från
olika fonder kan användas och
samordnas. Hur det ska se ut
nästa programperiod är i ett
förhandlingsskede nu och förslaget om gemensam ram är ingen
allmänt spridd kännedom. Så
länge får vi nog se det som en
kommande möjlighet under
nästa programperiod.
Ett annat intressant förslag
som kan beröra kommunerna är

Vilken nytta har landsbygdskommuner av förslaget?

Men hur ska det fungera rent
praktiskt, till exempel med
utdelning av pengar, på det
lokala planet?
Det är inte klart än. En idé kan
ju vara att ha en fond nationellt,
en annan att skapa flera regionalt.
Närings-, landsbygds- och arbetsmarknadsdepartementen ansvarar
för frågan och tittar på olika
framkomliga vägar. EU-kommissionen har föreslagit att ett partnerskapskontrakt ska tas mellan
EU och medlemsstaterna. I det

kontraktet förväntar sig kommissionen att medlemsstaten tillförsäkrar bland annat lokala och
regionala myndigheter, näringsliv
och arbetsmarknadens parter ett
reellt inflytande i strategier och i
praktiskt arbete.
Vad bör kommunerna tänka på
just nu?
En kommun måste i dag ta ett
större ansvar för utvecklingsfrågor när samhällsekonomin ställs
om. Företag kommer, investerar
men läggs också ned i allt snabbare takt. Arbetstillfällen, social
sammanhållning och välfärd,
men också miljömässiga utmaningar är påtaglig kommunal
verklighet. Och det blir allt mer
påtagligt för kommunpolitiker
som måste utveckla förmågan
och bygga olika strategier och ett
bredare tänkande för att skapa en
god samhällsutveckling. Utmaningarna är ofta sammansatta
- därför blir också lösningarna
sammansatta och i bästa fall
kan en samlad användning av
fonderna ge stöd för utvecklingsarbete.

Eldorado för fiske från kust till fjäll

D

et tog flera år av otaliga
möten, men från 2011
finns en gemensam
samförvaltning för fisket
i Vindelälven och Umeälvens
nedre del ut till kustremsan.
Nu finns fiskevårdsområden och

fiskerättssamfälligheter från kust
till fjäll samlade under samma
paraply, Ume-Vindelälvens
Fiskeråd, som arbetar med en och
samma vision för yrkes- och
sportfisket.
– Vi har nu samma mål om att
fisket i detta vattensystem
ska ske på ett långsiktigt
hållbart sätt som värnar de
naturliga stammarna och
gynnar den lokala
befolkningen. Detta har
betytt en hel del för oss. I
stället för att gräla om lax
och öring förstår alla att
fisken är lika viktig för alla,
menar Ewa-May Karlsson,
kommunstyrelsens
ordförande i Vindeln. Hon
tror att detta är en god
effekt av det breda
arbetet i
fiskeområdesgruppen,
FOG, som består av
fiskevårdsområden,
skifteslag, yrkesfiskare,
fisketurismnäring,
SLU och kommuner.
Kommunala Vindeln
Utveckling är projektägare.

– Modellen som bygger på
leadermetoden är bra. Att arbeta
med lokala partnerskap är viktigt
eftersom de får alla att känna
delaktighet. Alla medverkande får
också samma information vid
samma tillfälle, ofta har vi
kunskapsunderlag från SLU att
diskutera utifrån, säger
kommunordföranden.
Nyligen har en förstudie kring
fisketurism genomförts
tillsammans med lokala företagare
som ”gemensamt tänt en otrolig
energi” för hur sportfisket ska
utvecklas. Marknadsföring,
inventeringsfiske och
företagscheckar är potentiella
idéer som lyfts fram för
utvecklingen av sportfisketurismen
i Vindelälven och Umeälvens
nedre del.
– Sportfisket kan bli den nya
företagarnischen för området.
Ingen kan ju i dagsläget försörja
sig på detta, men med en ny
fiskenäring kan boenden,
produkter och aktiviteter
utvecklas. Vindelälven har
potential att bli ett eldorado,
säger Ewa-May Karlsson.

Skonsamt fiske ger eko längs med älven
Målet med projektet Ammarnäsöring är
att den unika öring som lever i Vindelälven ska förvaltas på ett ekologiskt hållbart och ekonomiskt riktigt sätt, vilket i
sin tur bidrar till en levande landsbygd i
området. Receptet stavas: bevara fisken,
men ändå nyttja den. Projektet har gett
eko längs med hela älven ända ner till
Vännäs.
– Vinster börjar vi se nu i form av
företagsetableringar som utgår från fisketurism, exempelvis camping och ett
värdshus i Ammarnäs, säger Magnus
Bidner, verksamhetsansvarig för projektet
som pågår 2009-2012.
Det är Vindelälvens fiskeråd som i
fiskeområdet satsat på räkning av fisk,

studie av lektider, årsvariationer och
vandring genom märkning av fisk med
radiosändare i projektet. Med hjälp av
faktainsamlingen kan projektet ge information lokalt och regionalt om hur
stammen ska förvaltas.
– Om man har en så exklusiv
öringstam får inte uttaget bli
för högt. Fisket måste vara
skonsamt, kanske enbart
flugfiske och hullinglösa
krokar så att öringen kan
släppas tillbaka. Kortpriserna för
fisket kan också vara lite högre.
Samtliga artiklar i denna broschyr är skrivna av Agneta Borgström
Foton denna sida: Peter Schmitt

Fångar projekt nära människan
– Det fina med LAG är att det
fångar upp det lilla projektet som
är närmare människan. Bygden
och föreningarna är med på ett
annat sätt då deras arbete kan
växlas upp med lite pengar, säger
Clas-Åke Sörkvist, kommunalråd i
Tanum.
Han vet vad han talar om
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eftersom Leader Ranrike, som
omfattar hela fem nordbohuslänska kommuner, varit igång
sedan början av 1990-talet. Flera
lyckade projekt har genomförts
och andra nya är på gång, som till
exempel en förstudie i Fjällbacka
för en eventuell ombyggnad av en
hembygdslokal till en samlingssal.
Ett annat projekt Kommidell
pågår i Grebbestad
utifrån folkhögskolan
i syfte att hitta sätt att
rekrytera
styrelsemedlemmar till
föreningar och ett
tredje arbete handlar
om att ta fram ett
motionsspår i Lysekil.
Ett av de mest
genomgripande är
Leader-projektet
Fiberlots, där fyra
kommuner anställt en
lotsande person som
ska få fiberföreningar att
vilja bygga ut nätet.
Hur har detta
partnerskap mellan
kommuner och
föreningar fungerat i
praktiken?
– Fiberföreningarna

med lokalbor har gjort allt arbete
och kommunerna har varit
bollplank, säger Clas-Åke
Sörkvist, som betonar att de
stödjande offentliga medlen var
enda chansen att få bredband i en
bygd där kommersiella intressen
saknades.
Han tycker att arbetssättet i
LAG är en ypperlig metod för att
höja upp de många små bygdeoch samhällsföreningarna.
Mervärdet är tydligt för regionen,
menar han.
– Människor får ett stort
engagemang för sin bygd.
De mjuka värdena genomsyrar
nu regionen, men han kan inte
svara på vad Leader kvantitativt
har lett till i form av nya jobb eller
fler företag. Däremot ser
kommunalrådet att parallella
samarbeten uppkommit, till
exempel interregionala
partnerskap.
– Genom Fyrbodal, som består
av fyra kommuner, och Västra
Götalandsregionen har vi satsat
på ett tillväxtprogram, Tillväxt
Bohuslän, för att få igång
utvecklingen av företagande.

Bredband åt folket
Rolf Berg är fiberlots. En person som är
en god kommunikatör samtidigt som
denne är en handgriplig ledare för att
stödja föreningsarbetet inför en utbyggnad av fibernät.
– Jag ska hjälpa till med få boende på
landsbygden att bilda fiberföreningar och
sedan lotsa dem att komma igång med
bredbandsnät, säger Rolf Berg, projektledare i Leader-projektet där Tanum,
Lysekil, Strömstad och Sotenäs kommuner ingår tillsammans med föreningar
under 2011-2012.
Enligt honom har det blivit en ”fantastisk mobilisering” i framför allt Ta-

Foton denna sida: Rolf Berg

nums kommun, där elva fiberföreningar
har bildats även om få än så länge kommit igång med att gräva. Några har även
startat i de andra kommunerna. Så snart
en förening har bildats kan den ansöka
om medel från landsbygdsprogrammet
för själva bredbandsbyggnationen. Att
Leader Ranrike har lett arbetet har varit
lyckosamt.
– En central, men också neutral part
som Leader, har gjort att trovärdigheten
har ökat, menar Rolf Berg.

Underifrånperspektiv inom Leader
leder till samarbete
M

er besvärligt för
kommunen men också
vinster på längre sikt.
Så ser Åsa Eriksson,
kommunstyrelsens ordförande i
Norberg, på kommunens
delaktighet i Leader-samarbete
som pågått sedan 2007.
– Den viktigaste vinsten är
underifrånperspektivet som
skapats. Vi kommer ingenstans
om vi inte har med oss föreningar
och företag lokalt, eftersom det
krävs flera ben för att få
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kommun
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dynamik i arbetet. Genom att
samverka blir arbetet också mer
hållbart och kraftfullt, säger Åsa
Eriksson.
Hon minns samtidigt hur det
första mötet höll på att sluta i en
katastrof. De tidsödande
diskussionerna var enligt henne
”politikerstyrda” och plötsligt satt
gruppen och voterade om den
skulle ha en votering angående
representativiteten.
– Allt behöver inte fungera i
enlighet med
kommunallagen. Men nu
har vi hittat formerna
och använder oss av
metoden på bästa sätt
för till exempel
nominering av personer
till LAG-gruppen och
en enklare
administrativ
hantering.
Åsa Eriksson inser
att det lokala
partnerskapet har
gett lärdomar i den
egna kommunala

organisationen, till exempel har
rädslan för att jobba med privata
aktörer gradvis försvunnit.
– Tidigare har det lätt talats om
risk för jäv eller problem med
likställighetsprincipen, vilket gjort
att vi inte alltid vågat samarbeta
med privata aktörer. Jag ser
också hur partnerskapet bidragit
till insikter om socialt företagande
efter att vi har haft Leaderansökningar om detta. Vi startar
nu utbildning inom den sociala
omsorgen i vår ordinarie
verksamhet.
Projekt om allt ifrån
barnaktiviteter till operakafé och
trädgårdsutveckling har sett
dagens ljus tack vare lokala
krafter. Tillfälliga anställningar har
skapats, men viktigast är de
långsiktiga effekterna för
samhället.
– Människors kraft har tagits
tillvara. Ju mer vi interagerar med
varandra, desto bättre blir
resultatet. Där Leader har satt
sina spår blir det lättare att hitta
varandra.

Barnen reser tillbaka i tiden
Idén kom upp om att guida barn i en
tidsresa mellan kulturhistoriska hållpunkter i projektet Barnens Bergslag
genom att tre entreprenörer samverkade
med Norbergs kommun. Resan löper
över ett halvt sekel, från medeltiden till
1900-talet.
– Vi har detta arrangemang under en
julivecka varje sommar då barn får en
massa aktiviteter på de tre platserna
Norberg, Virsbo och Ängelsberg. Du
kan tillverka käpphästar, måla svärd och
pröva på järnframställning, baka bröd
över öppen eld och åka båt och slussa,
säger Ing-Marie Pettersson Jensen, projektledare i Norbergs kommun.

Det första sommarevenemanget fick
cirka 1600 nöjda besökare – och många
av dem barn - som upplevt sin egen
historia på ett nytt sätt. Sommaraktiviteten kommer att vara en viktig del för
turismen tror projektledaren, som tror
att den främsta framgången är att så
många aktörer hittat nya samarbetsformer.
– Detta innebär förhoppningsvis att
vi kommer att fortsätta och driva Barnens Bergslag i många år och att vi kan
samverka kring till exempel annonsering. Vi hoppas också att flera besöksmål kan hänga på tidsresan.
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Mer glöd i bygden

T

io år av lokalt partnerskap
har präglat det
småländska landskapet.
Mer självförtroende, goda
kontakter mellan människor och
ökat utbyte mellan föreningar i
hela länet. En av orsakerna är
LAG-arbetet enligt Klas
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Håkanson, kommunstyrelsens
vice ordförande i Vetlanda, som
ser hur ett viktigt nätverk har
skapats mellan offentliga aktörer
och gräsrötter.
– De har kommit närmare
varandra. Idéer från en
gräsrotsnivå kan i dag få fäste på
ett annat sätt än tidigare, säger
Klas Håkanson.
Med Leader
Mitt i Småland,
som utgår från
Vetlanda, Nässjö,
Sävsjö och Högsby
kommuner, har
lokalbefolkningen
enligt honom dels
fått medel för att
förverkliga idéer och
tankar, dels har
arbetet tvingat de
offentliga aktörerna
att vara delaktiga. Om
en kommun väl sagt
ja till att delta i
partnerskapet måste
den också fullföja
åtagandet, betonar han.
– Vi står för en
tredjedel av pengarna,
men det blir också ett
deltagande utöver

finansieringen. Det blir rumsrent
att hålla på med
landsbygdsutveckling.
De projekt som sjösatts har
varit av allehanda karaktär, allt
från bokningsbara vandringspaket
till startgascheckar och en
Höllywood-redaktion för bild och
ljud i Högsby. Klas Håkanson
nämner speciellt ett av de allra
första projekten i början av
2000-talet, Ramkvilla Wision, som
ingick i Leader+ och lett till
mobilisering i byn. Byborna
bildade en ekonomisk förening.
Tillsammans med offentliga
aktörer, lokala företag och
föreningar i byn fick Ramkvilla en
skjuts framåt. I dag har det
liknande projektet Nyfiket blivit ett
första steg för byn Nyes
utveckling.
Vilka mervärden har det lokala
partnerskapsarbetet gett er region
tycker du?
– Det har gett ett samarbete
och en kämparglöd för bygden.
Plötsligt är det möjligt för en
gräsrot att komma till tals och det
har blivit en relevans i allt de gör.
Partnerskapet har också minskat
avståndet mellan exempelvis en
gräsrot och länsstyrelsen.

Nytt fik ledde till vision
för bygden
Den enkla baracken byggdes om till en
kiosk med kafé i byn Nye som med
tiden blivit en mötesplats i området.
Även från grannbyarna kommer bybor.
- Till en början var folk lite blyga, men
nu åker de dit för att fika. Vi anordnar
också pysselkvällar, föreläsningar om
biodling, vi läser dikter, men också
möten om hur de får inflyttning, turism
och företagande, projektledaren Roland
Mellstedt för byalaget i Nye.
Det hela tog fart på möten i kommundelsrådet i Nye om hur landsbygdsutvecklingen skulle främjas, vilket resulterade i en plan om en samlingspunkt för

föreningar. Träffar i en gemensam lokal
kunde få idéer att gro och ett Leaderprojekt gjorde det till slut möjligt att
bygga om en barack till en kiosk med
altandel samt kafé vid namn Nyefiket.
Arbetet har inte bara lett till smidigare
kvällstidningsinköp och snabbfika utan
också att byföreningarna i Nye och
Farstorp har börjat samarbeta kring en
gemensam hemsida och sociala aktiviteter. En vision har också satts.
- Vi har en lokal utvecklingsplan för att
få till ett servicehus, bättre vägar, återetablera distriktssköterskan och bättra
badplatsen.

Foton denna sida: Roland Mellstedt

Gränslösa samarbeten sitter i själen

U

tbytet mellan Haparanda
och finska Torneå
kommuner är väl känt i
andra delar av landet
efter rubriker om den berömda
tvåspråkigheten, ett gemensamt
handelsområde, ny matkultur och
överskridande it-satsningar.

Foto: Haparanda stad

Lokala partnerskap à la Leadermodellen har därför varit en
naturlig arbetsmetod för bygden,
menar Gunnel Simu,
kommunalråd i Haparanda.
– Vår framgång är att vi måste
samarbeta, alla organisationer,
kommuner och företag i området
måste arbeta mot samma
mål för att klara sig. Genom
att jobba ihop med finnarna
har vi också fått slänga allt
vad prestige heter, säger
Gunnel Simu.
Detta har lett till ett
handelsutbyte för
näringslivsrepresentanter,
Barents Industrial
Partnership, som omfattar
även de norska grannarna.
Tankegångar finns också
om att skapa ännu bättre
näringslivsklimat och
marknadsföra Haparanda
som huvudstaden i Barents
hav i stil med Stockholms
image Capital of
Scandiniavia. Men för de
små företagarna längs
kusten och på öar i området
har Leader Mare Boreale
varit särskilt viktigt, menar
hon. Området stäcker sig

från Lövånger i söder till
Haparanda i norr.
– Ja, det har varit särskilt
viktigt för de ideella krafterna och
för de mindre företagen. Mare
Boreale har stärkt människor, gett
självförtroende och en stolthet för
bygden, inte minst genom
Mustaparta-projektet. Människor
har fått en känsla för sin egen
historia, säger Gunnel Simu.
Hon berömmer
samverkansmodeller av alla slag
där avtal skrivs med varandra.
Samarbete korsbefruktar enligt
henne. Det ger utrymme för nya
tankar. Inom Haparanda kommun
har arbetssättet länge byggt på
samverkan. I den kommunala
organisationen har till exempel
gammaldags stuprörs-förvaltning
undvikits enligt henne genom mer
helhetssyn i arbetet. Inte minst
praktiskt genom att alla
förvaltningschefer sitter i samma
rum. Och samma chef leder
social- och
utbildningsförvaltningen.
– För gymnasieskolan
diskuteras nu även andra
samarbeten i ett private
partnership, där kommunen och
arbetsgivare går samman.

Lokal Robin Hood blev
del av turismen
En speciell ölsort, ett bröd, yllesockor
och en klädkollektion. Den lokala legenden Isak Mustaparta som levde i
slutet av 1700- och början av 1800-talet, har fått ge namn åt allehanda produkter efter ett skärgårdsprojekt i Haparanda och Torneå.
– Vi ser honom som en Robin
Hood. Han kom på idén att bygga
däckade skepp så att bönderna skulle
kunna bedriva handel och byta tjära
mot säd, säger Pia Suonvieri, projektledare.
Mustapartas skärgård hette samarbetsprojektet under 2010-2011 mellan

svenska Mare Boreale och det finska
Leader-området Outokaira genom en
dramatisering av den kända sagan som
gett flera resultat: kulturturismen har
vaknat till och skärgården har blivit
attraktiv. Flera entreprenörer utvecklar
nu kuststräckans besöksnäring.
– Hamnar byggs ut, stugor har tillkommit och turismen har blommat
upp. Därtill satsar vi på en årlig marknad med teater, stånd och aktiviteter,
säger Pia Suonvieri.
Foton denna sida: Kenneth Mikko

Samarbete kring kvalitet säkrar
kustfiskets framtid
S
veriges enda KRAVgodkända yrkesfiskare
som samtidigt överlever
på sina inkomster. Det
ska bli verklighet genom fler
certifierade fiskarter än enbart
torsk i Blekinge Fiskeområde
Leader, menar Roger Fredriksson,
kommunalråd i Ronneby.
– Fiskeområdet och FOG ger
förutsättningar för vårt kustfiske
så att exempelvis produkter kan
mun

Foto: Ronneby kom

förädlas så att det passar
konsumenterna bättre. Vi har
också ett hållbarhetsfokus för att
få en uthållighet socialt,
ekonomiskt och miljömässigt,
säger Roger Fredriksson.
Detta är huvudtemat i projektet
”Ökat värde utan ökat uttag” med
syftet att öka lönsamheten för
yrkesfiskarna genom att höja
kvaliteten på fisken. Andra mål för
fiskeområdet är att hitta en
marknad för att sälja lokala
”skärgårdsnära primörer” som
välsmakande rökt fisk till turister
och lokalbefolkning. Nästa
naturliga steg är att stimulera små
fiskeberedningsföretag för att få
till exempelvis en säker kylkedja
för livsmedlen. Ännu ett steg är
att återuppliva gamla hamnar så
att kusten öppnas för turister och
båtfolk.
Unikt för Blekinge är att Leaderoch fiskeområdet, som består av
bland annat fyra kommuner, delar
samma geografiska yta. Med mål
för både kustfiske- och landsbygdsutveckling flätas arbetet
samman.

Vad innebär er delaktighet från
kommunens sida i FOG- och LAGarbetet?
– Vi sitter ju med som
representanter i gruppen och
tycker att det är oerhört positivt.
Vi kan gå i bräschen för ett nytt
tänk i hela regionen. Det är
verkligen jätteroligt, säger Roger
Fredriksson.
Ronneby kommun har också
stöttat utvecklingen genom att ta
fram ny detaljplan för handelshamnen som enligt honom ska
präglas mer av besöksnäring än
nedlagd fiskeindustri. Ingen
medfinansiering har dock gjorts
från kommunen då statliga bidrag
från projektet Matlandet delats ut
utöver finansiering från fiskeområdet. Han vill gärna slå ett
slag för lokala partnerskap och
råder andra att satsa.
– Arbetssättet är vinnande i
längden. Genom det fångar man
ju ett engagemang som är svårt
att hitta i det kommunala arbetet.
Människor tar ansvar för sitt
närområde på ett annat sätt än
vanligt.

Fiskeprojekt
ger samsyn
hos aktörer

– Alla yrkesfiskare i de olika föreningarna
drog åt olika håll förut. Tack vare fiskeområdet har vi fått en plattform där vi kan
samarbeta som ett team, säger Tommy
Svensson, projektledare för projektet
”Ökat värde utan ökat uttag”.
Det ihärdiga samarbetet i Blekinge
Fiskeområde Leader, som består av både
FOG och LAG, ledde fram till ett gemensamt projekt som skulle rädda kustfisket.
Samtidigt som det småskaliga kustnära
yrkesfisket utvecklas, livsmedelshanteringen förbättras och småhamnarna lever upp,
kommer andra värden på köpet.
– Kommunerna har börjat förstå frågan
och de arbetar nu med att utveckla skärgårdsturismen. Vi har förändrat synsättet i
kommunerna som ofta bara sett värdet i
gästande båtar i hamnarna i stället för att
se helheten med att få lokala yrkesfiskare
att finnas kvar, säger Tommy Svensson.

Foton denna sida: Ökat värde utan uttag

Under nuvarande period för landsbygds- och fiskeriprogrammen 2007-2013 har många av landets kommuner
deltagit i framgångsrika lokala partnerskap. I den här
skriften kan du hämta inspiration från sex kommuner.
Du får också information om vad som förväntas av
partnerskapen i framtiden.

www.skl.se
www.jordbruksverket.se
www.landsbygdsnatverket.se

- En satsning på hållbart fiske -

