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1. Bakgrund
1.1 Definitioner av begrepp
Arbetsområdet för den tematiska gruppen benämns ”fiske och vattenbruk”.






Med fiske avser vi yrkesfiske och fisketurism.
Yrkesfiske är företag som bedriver kommersiellt fiske och säljer sin fångst, antingen som huvudinriktning
eller som en del i en diversifierad näringsverksamhet. Denna definition av begreppet yrkesfiske
överensstämmer med strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat”.
Fisketurism är när människor i syfte att fritidsfiska reser till och vistas på platser utanför sin vanliga
omgivning eller använder tjänster som tillhandahålls av fisketurismföretag. Fisketurismföretag är
verksamheter som i vinstdrivande syfte tillhandahåller fiskerelaterade tjänster i direkt anslutning till en
fiskeupplevelse. Dessa definitioner överensstämmer med strategin ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020”.
Vattenbruk (även kallat akvakultur) är odling av vattenlevande djur och växter för konsumtion,
kompensation, sätt- och bevarandeändamål eller framställning av exempelvis kosttillskott, djurfoder och
biobränsle. Denna definition överensstämmer med ”Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk –
konkretisering av strategi 2012 – 2020”.
Detta innebär att arbetet har tre sektorer att verka för – yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk



Begreppet konkurrenskraft - hur vi inom projekten ser på det.
Konkurrenskraft på företagsnivå – definierar vi som företagets kontinuerliga förmåga att hantera förändrade
förutsättningar på ett sätt som möter kundernas efterfrågan med långsiktighet och lönsamhet. Centrala delar i
begreppet på företagsnivå är lönsamhet samt långsiktighet och förmåga att hantera förändrade
förutsättningar och förmåga till samverkan. Ett företag är konkurrenskraftigt om det kan producera till priser
som gör att det får sålt sina produkter på marknaden. När ett företag agerar på en konkurrensutsatt marknad
har det vanligtvis inte någon möjlighet att påverka produktpriset. Avgörande för företagens
konkurrensförmåga blir därför kostnadsnivån i produktionen. Bakomliggande faktorer till företagets förmåga
att vara konkurrenskraftigt är förmåga till rationalisering, produktutveckling, marknadsföring och att
upprätthålla kvalitet på produkterna.
Konkurrenskraft på branschnivå – definierar vi som att uthålligt och med god lönsamhet kunna behålla och ta
marknadsandelar på hemmamarknaden och/eller på exportmarknaderna. Om det handlar om
konkurrenskraft mellan olika branscher inom samma land, så behöver vi förhålla oss till begreppet
marknadsandelar vid varje jämförelse. För att en bransch långsiktigt ska bibehålla eller öka konkurrenskraften
krävs att produktionskapaciteten ökar. Det kan ske antingen genom att mer resurser tillförs eller att
produktiviteten ökar. På lång sikt krävs dessutom teknisk utveckling eller ökad kompetens hos arbetskraften
som leder till ökad produktivitet. Opinionsbildning är en viktig faktor.



Insatsområde/delmål.
Inom projektet arbetar vi med fyra insatsområden – se nedan ”1.2 Bakgrund och behov”. Begreppen
insatsområde och delmål används synonymt. Varje insatsområde har ett specifikt mål, se avsnitt 2. Inom
respektive insatsområde sker arbetet i aktiviteter som har en tydlig handlingsplan inkluderat
kommunikationsplan och budget. Inom en aktivitet, om den har stor omfattning, kan det finna flera enskilda
arrangemang, produkter etc. som gemensamt bidrar till aktivitetens mål.



Landsbygdsutveckling
Med landsbygdsutveckling menar vi också utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen
samt utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.
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1.2 Bakgrund och behov
Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system till Landsbygdsnätverkets
medlemmar
Det finns en otillräcklig kunskap om fisket och vattenbruket som branscher och om de miljövänliga system och
redskap som används inom fisket och vattenbruket. Exempelvis saknas ofta kunskap om vilka odlingsmetoder
inom vattenbruket som har mindre miljöpåverkan, vilka fiskeredskap som är mest miljövänliga, vad olika miljömärkningar innebär och vilka sorters fisk och skaldjur som finns att äta. I konsumentledet och framförallt bland
inköpare av offentlig mat och till restauranger, behöver kunskapen öka om miljöpåverkan av olika slag av fisk och
annan sjömat. Kunskap om hälsoaspekter av att äta fisk och skaldjur behöver också förbättras
Sannolikt skulle en ökad kunskap hos konsumenterna leda till en ökad betalningsvilja för hållbart fiskad fisk och
hållbart producerade vattenbruksprodukter. Det i sin tur kan öka konkurrenskraften i fiskenäringen.
Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskeri- och
vattenbruksnäringen
Yrkesfiskarnas och vattenbrukarnas kunskaper inom marknadsföring och entreprenörskap behöver stärkas.
Kunskap om befintliga hållbara metoder för fiske och vattenbruk behöver spridas inom näringen.
Det finns behov inom fiskerinäringen av inspiration och lärorika exempel på diversifierad verksamhet inom blå
och grön näring (exempelvis jordbruk och vattenbruk eller yrkesfiske och fisketurism). Det kan också finnas
behov av att få en överblick över vilka samarbeten som finns mellan fiskerinäringen och bland annat
förädlingsindustrin, dagligvaruhandeln, fiskevattenägarna och turismindustrin. Nya produkter, exempelvis att ta
tillvara underutnyttjade marina resurser (biprodukter i processen etc.) ger nya marknader och innebär möjligheter
för fler företag, både befintliga och nyetablerade.
Insatsområde - Stödja hållbara förvaltningsmodeller
Det förekommer ett flertal olika modeller för hur man kan förvalta och ta hand om vattnet, bestånden och
resurserna på bästa möjliga sätt. Det är av väsentlig betydelse att så många perspektiv som möjligt omfattas, såväl
inom fiskerinäringen (yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism) som utanför fiskerinäringen.
Minskning av fiskbestånd kan hänföras till många olika problem, inte bara fisket i sig. Viktiga frågor är
vattenkvalitet, bristen på lämpliga reproduktionsmiljöer, vandringshinder och balansen mellan olika arter. Många
aktiviteter pågår för att återställa och förbättra fiskens livsmiljöer. Förvaltningsmodellerna behöver därmed i högre
grad utgå från ett helhetsperspektiv.
På nationell nivå behöver man utbyta erfarenheter av olika förvaltningsmodeller, reflektera över hur de olika
modellerna har fungerat, diskutera hur förvaltningen ytterligare kan förbättras och hur man fördelar fiskeresurser
på bästa sätt (exempelvis avsätta vissa arter för fisketurism/sportfiske, andra för yrkesfiske – för största möjliga
samhällsekonomiska nytta) samt överbrygga intressemotsättningar och motverka stuprör.
Insatsområde - Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Yrkeskåren inom yrkesfisket har en hög medelålder, utom i det pelagiska fisket. För att yrkesfisket ska överleva i
vissa segment behövs ägarskiften där en yngre generation kan ta över. Förutsättningar behöver skapas så att
lönsamheten och arbetsglädjen återskapas i yrkesfisket och inom vattenbruket. För att locka yngre personer till
yrkesfisket och vattenbruket behöver man
 påvisa möjligheterna att kombinera och utveckla olika delar av de näringar som har koppling till fisket,
exempelvis förädling av fisken och fisketurism samt
 påvisa regelmässiga möjligheter och problem för nya fiskare att få tillstånd.
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Landsbygdsnätverkets roll
Landsbygdsnätverket ska arbeta med att sprida information och metoder för utveckling av fiskerinäringen och
vattenbruket samt underlätta utbyte av erfarenheter. Nätverket ska fungera som en mötesplats, stimulera
samverkan med flera olika aktörer och bidra till att öka förståelsen för hur myndigheter, organisationer och
företag kan bidra till en hållbar produktion och utveckling. Nätverket ska synliggöra och samlat lyfta
frågeställningar som medlemsaktörerna har. Nätverket ska också vara en kanal för att förmedla kontakter och
stötta samarbeten på europeisk nivå.

2 Förändringar vi vill få till stånd som direkt följd av våra specifika mål
Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system till Landsbygdsnätverkets
medlemmar
Det specifika målet är att öka kunskapen om mindre miljöbelastande system och fiskeredskap och
vattenbrukstekniker hos Landsbygdsnätverkets medlemmar och därigenom ge dem goda möjligheter att stödja
projekt och aktiviteter som förbättrar konsumenternas kunskaper och därmed öka betalningsviljan för
svenskfångad och svenskodlad sjömat.
Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av aktörer inom fiskeri- och
vattenbruksnäringen
Det specifika målet är att öka kunskapen hos fiskets och vattenbrukets aktörer till exempel regelverk,
tillståndsfrågor, marknadsföring och entreprenörskap samt att verka för samverkan och erfarenhetsutbyte
inom näringen – med syftet att fiskeri- och vattenbruksnäringen ska stärka sin konkurrenskraft på ett hållbart sätt.
Insatsområde - Stödja hållbara förvaltningsmodeller
Det specifika målet är att öka kunskapen om hållbara lokala och regionala förvaltningsmodeller, inklusive de
möjligheter som finns för att återställa och utveckla goda reproduktionsplatser och andra åtgärder som främjar
fiskbeståndens tillväxt, och hur man kan använda dessa förvaltningsmodeller för att stärka fisket, vattenbruket och
ta hand om vattnet och resurserna. Målet är också att skapa mer samsyn och förståelse mellan olika intressenter
inom fiske och vattenbruk och tydliggöra dessa näringars betydelse för kustsamhällens utveckling.
Insatsområde - Främja de ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Det specifika målet är att stödja intresset hos unga genom att sprida kunskap och lyfta frågan om ägarskiften där
en yngre generation kan ta över inom yrkesfiske och vattenbruk samt frågan om diversifiering.

3 Övergripande mål för Landsbygdsnätverket som den tematiska
gruppen ska bidra till
Öka intressenters delaktighet i landsbygdsutveckling
Yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk bedrivs främst i landsbygdsområden och inryms därför i
landsbygdsutveckling. Genom att skapa mötesplatser och dialog mellan olika intressentgrupper ökar deras
delaktighet i utveckling av yrkesfiske, fisketurism och vattenbruk till följd av den tematiska gruppens resultat. Med
landsbygdsutveckling menar vi också utveckling av kustsamhällen och andra fiskerelaterade samhällen samt
utveckling av näringar med anknytning till fiske och vattenbruk.
Öka kvaliteten i genomförandet av landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet
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Den tematiska gruppen bidrar till att kvaliteten i landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets
genomförande ökar och stödmöjligheterna används på ett sådant sätt att målen för programmen uppnås.
Potentiella stödmottagare ska informeras om programmens möjligheter
Genom kompetensutveckling av aktörer, information om hållbara förvaltningsmodeller samt om ägarskiften och
ungas möjligheter bidrar den tematiska gruppen till att potentiella stödmottagare blir informerade om
landsbygdsprogrammets och havs- och fiskeriprogrammets möjligheter till stöd för att utveckla fiske och
vattenbruk.
Främja innovationer
Ett resultat av den tematiska gruppens arbete kan bli att innovativa lösningar avseende fiske och vattenbruk
främjas. Information om nya förvaltningsmodeller, om hållbara fiskemetoder och redskap samt om innovativa
idéer om vattenbruk sprider innovationer och främjar ytterligare innovationer och vidareutveckling.

4 Övergripande mål för havs- och fiskeriprogrammet som den tematiska
gruppen ska bidra till





Främja ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.
Främja ett hållbart, resurseffektivt, innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.
Öka sysselsättningen genom att främja ekonomisk tillväxt, social delaktighet, nya arbetstillfällen och
arbetskraftsrörlighet i de kust- och inlandssamhällen som är beroende av fiske och vattenbruk.
Öka sysselsättningen genom att främja diversifiering av verksamheten inom fisket och till andra sektorer av
den blå ekonomin.

5 Aktiviteter för den tematiska gruppen Fiske och vattenbruk
Arbetsplanen för 2020 bygger vidare på de tidigare planerna för 2017, 2018 och 219. Ett flertal konkreta
aktiviteter har påbörjats och många av dem har också avslutats. På tematiska gruppens webbsidor finns ett urval
av tidigare aktiviteter redovisade – LÄNK. Samt även en översikt över det pågående arbetet – LÄNK.
Koppling till interventionslogiken för den tematiska gruppen för fiske och vattenbruk och Landsbygdsnätverkets
mål framgår av i bilaga 1.

Övergripande kommunikationsaktiviteter under 2020
Kommunikation genom flera olika kanaler (podcast, webbinarium, lärorika exempel på webben och animerad
film) planeras och sker fortlöpande under året.

Lärorika exempel – vi tar fram lärorika exempel, från Sverige och från andra länder, inom yrkesfiske, fisketurism
och vattenbruk som publiceras på webbsidan Fiske- och vattenbruksexempel. Tanken är att publicera med tre till
sex veckors mellanrum. I nuläget planerar vi för två artiklar om skonsamma fiskeredskap och trålning av kräfta i
kosterhavets nationalpark på västkusten. De bygger på intervjuer med fiskare kopplade till Sveriges Fiskares PO
(SFPO) och forskare på SLU. Under 2019 publicerades flera artiklar kopplade till aktiviteten ”Sjömatens väg”. Två
av artiklarna i den serien publicerades under de första månaderna 2020.
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Webbinarium Landet lär – Den 4 februari hade vi ett webbinarium med Ilona Miglavs kopplat till vår aktivitet
”Fisk och Fiske – Vad är det som gäller?”. Tekniken fungerade inte som den skulle så webbinariet spelades in
veckan efter och sändes i efterhand. Ett ytterligare Webbinarie är planerat till april då vi vill presentera rapporten
”Var är det lönt att fiska? - en analys av fisket i svenska regioner”. Rapporten är en påbyggnad av en rapport som
vi var med och tog fram under 2019 som heter ”Värden i svenskt yrkesfiske”. Läs mer om både aktiviteterna här.

Podcast Landet – den 12 februari sändes en podcast med temat musselodling. Vi har en ytterligare podcast
planerad för inspelning den 11 mars om fiskfoder.

Videofilm – animerad film – Kopplat till en av våra nyare aktiviteter ”Visste du att… och fiske och vattenbruk”
kommer vi ta fram semi-animerade filmer om 10 vanliga missuppfattningar om branscherna. Exempel på teman
kommer vara miljöbelastning av vattenbruk, smittskydd inom vattenbruk, trålning och inlandsfiske och torskens
vara eller icke vara. Till varje film tas det fram informativa och faktabaserade texter.

Planeringsmöten med den tematiska gruppen under 2020
Förutom regelbundna Skype/telefonmöten med den tematiska gruppen kommer vi ha en fysisk träff i Göteborg
under oktober månad. Den fysiska träffens syfte kommer vara att tillsammans planera för nästa programperiod
och gruppens arbete framåt.
Därutöver sker regelbundna möten med den tematiska gruppens arbetsutskott; som består av ordföranden,
projektledaren, Caroline Karlsson som representerar Leader och Tore Johnsson som representerar yrkesfisket.

5.1 Insatsområde - Förmedla kunskapen om mindre miljöbelastande system
5.1.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet ”Visste du att … om fiske? och Visste du att … om vattenbruk?” – Aktiviteten syftar till att göra
en kommunikationsinsats kring vanliga missuppfattningar, myter och vanliga frågor/diskussioner inom fiske och
vattenbruk. Vi ska ta fram ett lättfattligt informationsunderlag baserat på saklig och opartisk fakta avstämd med
berörda myndigheter. Varje text ska vara ca 1- 2 A4 och kommer läggas på Landsbygdsnätverkets hemsida. Till
varje text förs en semianimerad film som illustrerar innehållet i texten i ett ”Visste du att?”- format. De som är
inkopplade i textskrivandet är bland annat SLU, SJV, Aquanord och Malinmarin.
Ämnen som ska beröras om vattenbruk är: Vad är vattenbruk?, smittskydd och djurvälfärd i vattenbruk, fiskfoder
och miljöbelastning från vattenbruk. Ämnen om fiske som ska beröras är: Torsken, bottentrålning, passiva
redskap, insjöfiske, kvoter och bestånd och fiske i olika skalor.

Aktivitet Almedalen 2020 – Aktiviteter planeras tillsammans med SFPO och SPF PO (pelagikerna) för att visa
på hållbart fiske i olika skalor. Pelagikerna kommer ha aktiviteter i två dagar då vi kommer vara aktiva till viss del
båda dagarna. Fokus kommer dock ligga på dag två då det planeras ett seminarium tillsammans med MSC,
Fiskebranschens riksförbund och sjömatsfrämjandet. Vi kommer även engagera oss i SLU Aquacultuers
arrangemang samt Blått centrum. Arrangemanget med SLU kommer fokusera kring ett vattenbruksseminarium.

Aktivitet Träff med leaderområden 2020 och 2021; Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och
kustutveckling – Leaderträffen 2020 genomfördes i januari 2020. Träffen var mycket lyckad med ett stort
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engagemang från samtliga Leaderområden med finansiering från EHFF, kommissionen, FARNET och
Jordbruksverket. Läs mer om mötet här. Planeringen för nästa års träff med Leaderområdena kommer snart
påbörjas.

5.2 Insatsområde - Stärka hållbar konkurrenskraft genom kompetensutveckling av
aktörer inom fiskerinäringen
5.2.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Nationell vattenbrukskonferens, 10 – 11 mars i Åhus – Den nationella vattenbrukskonferensen
genomfördes i Åhus i Skåne den 10-11 mars 2020. Det var Nationella kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV)
som var huvudarrangörer och Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och
Gårdsfisk var medarrangörer. Konferensen fokuserade på utmaningarna för svenskt vattenbruk inför det nya
decenniet samt inspiration från andra livsmedelsbranscher; på programmet står bland annat dialog kring
Jordbruksverkets uppdrag om regelförenklingar, inspiration från Sweden food Arena och food for progress samt
hållbar foderförsörjning inom vattenbruket. Intresset var stort och konferensen samlade drygt 110 deltagare.
Inbjudan och program är publicerade i vårt kalendarium; LÄNK! Utvärdering och en sammanfattning kommer
läggas upp på landsbygdsnätverkets hemsida i slutet på mars.

Aktivitet Samarbete med TNC-projektet Säl & skarv – Detta är ett tvåårigt leaderprojekt där 14
leaderområden från Sverige, Finland, Estland och Tyskland samarbetar för att samla kunskapen krin säl och
skarvproblematiken i Östersjön. Dels har befintlig forskning sammanställts, dels har ett stort antal intervjuer med
fiskare runt om Östersjön genomförts. Det långsiktiga målet är att få till en hållbar förvaltning av säl- och
skarvstammarna. Projektet ska redovisas inom kort.

Aktivitet Kustfiskarelyftet; seminarium 26 mars i Sundsvall – Seminariet är ett samarbete med leaderprojektet
Kustfiskarelyftet. Den tematiska gruppen har tidigare haft olika samarbeten med projektet; bland annat vid
seminariet i mars 2019 strax norr om Gävle samt vid seminariet på SM i Mathantverk. Program är under
utarbetande. Jakob Granit (preliminärt) och Niclas Törnell från HaV kommer att medverka. Hans-Olof
medverkar på seminariet.

Aktivitet Innovation Iceland, 8 – 11 mars - Innovation Iceland är ett studiebesök/klusterutbyte med Island. På
Island har man genomfört en målmedveten förändringsresa inom fiskeindustrin som är Islands viktigaste industri.
Fångsterna har minskat i volym samtidigt som omsättningen mätt i kronor har ökat. Många nya produkter har
tagits fram. Man arbetar med öppen innovation och är beroende av klustersamarbete för att nå framgångar.
Aktiviteten består i att en grupp på sju personer besöker bland andra Islands Innovationscenter. Syftet är att
utbyta idéer, arbetssätt och etablera möjligheter för fortsatta samarbeten. Deltagarna kommer från Leader
Bohuskust, Landsbygdsnätverket, Göteborgs universitet, Innovatum, RISE, Jordbruksverket och en företagare
inom de blå näringarna; Fredrik Norén, Marin biogas. Lettland deltar med några personer, som tar sina egna
kostnader. Deras medverkan innebär att erfarenhetsutbytet ytterligare kan ökas. Carl Dahlberg, Leader
Bohuskust, ansvarar tillsammans med Hans-Olof för planeringen. Studiebesöket kommer att följas upp med en
rapport och seminarier. Resan är inställd tillsvidare på grund av Covid 19.
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Aktivitet Fiskeforum2020; 31 mars – 1 april - Fiskeforum2020 syftar till att på olika sätt belysa och diskutera
svenskt fiske ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kommer att ställa oss frågan om vi har ett hållbart fiske idag, men
även prata om vad som behövs för att vi i framtiden ska ha både bärkraftiga akvatiska ekosystem,
konkurrenskraftiga fiskenäringar och säkra möjligheterna till ett bra sport- och fritidsfiske. Fiskeforum2020 för
samman hela fiskenäringen och nyckelaktörerna i det system som påverkar utvecklingen av ett hållbart fiske i
Sverige. Konferensen samlar bl.a. yrkesfiskare, fritidsfiskare, sportfiskare, fisketurismentreprenörer, produkt- och
destinationsutvecklare, offentliga beslutsfattare, finansiärer, förvaltare, lagstiftare, forskning och vetenskaplig
rådgivning från olika delar av Sverige. Forumet arrangeras på Näringslivets hus, Stockholm. Arrangörer är
Jordbruksverket, HaV, Sportfiskarna, Sveaskog, Stiftelsen för Östersjölaxen, Svensk Sportfiskehandel och
Landsbygdsnätverket i samverkan med Fiskevattenägarna och SFPO. Anmälan är nu öppen och finns i
kalendariet; LÄNK!

5.3 Insatsområde – Stödja hållbara förvaltningsmodeller
5.3.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Aktivitet Värden i svenskt yrkesfiske; uppföljning och steg 2 – Den tematiska gruppen tillsammans med
Jordbruksverket gav AgriFood i uppdrag att sammanställa kunskap om värden i svenskt yrkesfiske. Rapporten
fungerar bland annat som en s.k. gap-analys; det vill säga ger underlag för att prioritera ytterligare insatser för att
fylla kunskapsluckor. Staffan Waldo är vår kontaktperson på AgriFood.
Landsbygdsnätverket tillsammans med Jordbruksverket har gett AgriFood två ytterligare uppdrag, som en
påbyggnad till den första rapporten. Det är 1/ en uppdelning av underlaget i rapporten utifrån geografiska
områden samt segment inom fiskenäringen; avrapportering i februari 2020 och 2/ ett arbete som beskriver
kustsamhällens attraktionsförmåga för turismen; avrapportering i november 2020. Rapport 1 är klar och du hittar
den här

Aktivitet Blått centrum Gotland – Blått centrum Gotland, ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet,
Länsstyrelsen Gotlands län och Region Gotland, är ett regionalt kunskapscentrum som samlar och sprider
kunskap om vattenfrågor. De bedriver verksamhet bland annat på forskningsstationen Ar på norra Gotland.
Planerade aktiviteter är bland annat medverkan vid Fiskens dag (länk) samt gemensam aktivitet under
Almedalsveckan vilken är under planering i dagsläget.

Aktivitet Dialogforum kring yrkesfiske i Halland – aktiviteten är en förstudie om hur ett dialogforum mellan
yrkesfiskare och myndigheter i Hallands län skulle kunna utformas. Lokalt Ledd Utveckling Halland med Caroline
som kontaktperson driver aktiviteten. Studien ska utreda under vilka former ett dialogforum ska utföras, och vilka
parter som ska medverka i ett sådant forum. Det är också tänkt att under arbetets gång ha möten med inblandade
parter såsom HKPO, Varbergs kommun och Länsstyrelsen, så att arbetet hålls levande med kontinuerlig input
från samarbetspartnerna. Aktiviteten ska vara klar och redovisad under mars 2020.
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5.4 Insatsområde – Främja ungas möjligheter att verka inom fiske och vattenbruk
Med rådande arbete gällande kustfiske, småskaligt fiske, vattenbruk och fisketurism har den tematiska gruppen
funnit att:




Inom det pelagiska fisket har unga redan idag funnit en plats och möjlighet att verka.
Inom fisketurism finns det goda möjligheter för unga att etablera sig och finna sin utkomst. Här kan den
tematiska gruppen bidra till utvecklingen genom de insatser vi redan gör.
Avseende småskaligt fiske, kustfiske och vattenbruk är det under rådande omständigheter stora svårigheter.

5.4.1 Aktiviteter inom insatsområdet
Hackathon med SUBMARINAR på Kristineberg - SUBMARINER-nätverket organiserar den första Baltic
Blue Bioeconomy Hackathon för att samla innovativa och kreativa idéer för att främja, påskynda och forma
framtiden för blå bioekonomi i Östersjöregionen. Som en del av Interreg Östersjöregionen Blue Platformprojektet bjuder de in studenter, företag, myndigheter och andra aktörer som är aktiva inom området att gå med
och hitta nya kreativa lösningar på dagens utmaningar inom den blå sektorn. Eventet hålls på marina stationen i
Kristineberg. Mötet är uppskjutet på grund av Covid 19
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5.5 Bilaga 1 - Interventionslogik

Övergripande mål

Specifika mål

Öka kvaliteten i
Öka delaktigheten genomförandet av
i landsbygdsHavs- och
utveckling,
fiskeriprogrammet

Insatsområde - Förmedla
kunskapen om mindre
miljöbelastande system och verktyg
till Landsbygdnätverkets
se pkt 5.1.1 i planen se pkt 5.1.1 i planen
medlemmar
Insatsområde - Stärka hållbar
konkurrenskraft genom
kompetensutveckling av aktörer
se pkt 5.2.1 i planen se pkt 5.2.1 i planen
inom fiskerinäringen
Insatsområde - Stödja hållbara
förvaltningsmodeller
Insatsområde - Främja de ungas
möjligheter att verka inom fiske
och vattenbruk
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Sprida information om
Havs- och
fiskeriprogrammets
möjligheter till
potentiella
stödmottagare och
allmänhet

se pkt 5.1.1 i planen

se pkt 5.2.1 i planen

se pkt 5.3.1 i planen se pkt 5.3.1 i planen

se pkt 5.3.1 i planen

se pkt 5.4.1 i planen se pkt 5.4.1 i planen

se pkt 5.4.1 i planen

6 Den tematiska gruppen för Fiske och vattenbruk
Funktion

Namn/organisation

Telefon

E-post

Ordförande,
arbetsutskott

Hans-Olof Stålgren;
Jordbruksverket, Strategin
för Östersjöregionen

036-15 62 16

hans-olof.stalgren@jordbruksverket.se

Projektledare,
arbetsutskott

Veronica Andrén

0703 302 12 05
036-15 61 61

veronica.andren@jordbruksverket.se

Arbetsutskott

Tore Johnsson; Sveriges
Fiskares
Producentorganisation

0707 – 53 40 61

tore@sfpo.se

Arbetsutskott

Caroline Karlsson
Leader/LLU

0733 – 30 19 60

caroline.karlsson@lluh.se

Johan Wagnström,
Länsstyrelsen Skåne

010-224 16 85

johan.wagnstrom@lansstyrelsen.se

Helena Westman, Havsoch vattenmyndigheten

0703 – 35 79 42

helena.westman@havochvatten.se

Ola Öberg,
Recirkulerande
Vattenbrukarna

0708 - 16 63 17

ola@svenskfiskodling.se

Daniel Melin,
Jordbruksverket

036-15 59 14

daniel.melin@jordbruksverket.se

Linda Falk Wigdén,
Matfiskodlarna

0763 - 23 65 29

linda.falk@matfiskodlarna.se

Elin Gunve,
Jordbruksverket

036 – 15 50 71

elin.gunve@jordbruksverket.se

Izabela Alias,
Jordbruksverket

036 – 15 58 11

izabela.alias@jordbruksverket.se

Övriga ledamöter

Adjungerade
ledamöter
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