
 

1. Vad är viktigast att göra, vad måste hända, för att vi ska få ett hållbart, 

miljövänligt och konkurrenskraftigt fiske?  

 

- Skapa incitament och ett kreativt klimat för att utveckla mervärden kring fisk- och 

skaldjursråvaran. Bryt bulktänkandet och ge stimulanser för en utökad lokal 

avsättning av råvaran integrerat med fiskekultur, fiskeupplevelser och småskalig 

lokal beredning/förädling/försäljning. Sätt kvalitet och uthålliga fiskemetoder i 

högsätet. Låt den köpta fisken/skaldjuret få ”berätta sin historia” och ta betalt för 

detta.  Mindre volymer men fiskaren får ut betydligt bättre priser på produkterna 

och ökad lönsamhet. Resursbesparande. De fantastiska miljöer som fiskelägena 

utgör lyfts fram och blir en tydligare del i helheten. Utvecklingsinriktning som kan 

attrahera såväl kvinnor som ungdomar in i fiskeribranschen. 

 

- Individuella handlingsplaner för yrkesfiskeföretagen/skärgårdsfiskeföretagen 

inkluderande nulägesbeskrivning, affärsanalys, formulering av framtida affärsidéer 

och konkreta möjliga utvecklingsinriktningar samt konkretisering av dessa i en 

uppföljningsbar åtgärdsplan. Parallellt formera framtidsnätverk som skapar 

grogrund för erfarenhetsutbyte och samarbete mellan yrkesfiskeföretag 

/skärgårdsfiskeföretag och landsbygdsturismföretag. Rådgivningsprojekt. 

 

2. Hur kan nästa fiskeriprogram bidra till detta? (Låt dig i detta läge inte begränsas 

av förslaget till förordning om havs- och fiskerifond.)  

 

a. Stöd till investeringar  

 

- Möjliggör stöd för omställning och inköp av båtar anpassade till upplevelseturism. 

- Möjliggör stöd för ombyggnad och inredning av sjöbodar och andra byggnader till 

beredningslokalar, restauranger och konferenslokaler. 

 

b. Stöd till projekt, t.ex. förstudier, tillämpad forskning i mindre omfattning, projekt som 

skapar utveckling av olika slag, projekt för att sprida kunskap och goda exempel. 

 

-  Rådgivningsprojet kring framtagande av individuella handlingsplaner för 

yrkesfiskeföretag/skärgårdsfiskeföretag och uppföljning. 

-  Nätverksprojekt för att främja diversifieringen av fisket – utbildning, 

erfarenhetsutbyte och samarbete mellan 

yrkesfiskeföretagare/skärgårdsfiskeföretag och landsbygdsturismföretag 

(fiskeupplevelser, fiskarkultur, matupplevelser fisk & skaldjur) 

  

c. Stöd till rådgivning  

 

- Rådgivningsprojekt (se ovan) 

 

 

d. Stöd till samarbete mellan flera aktörer 

 

- Nätverksprojekt (se ovan). 



e. Stöd till uppbyggnad av bättre förvaltning  

 

- Tillskapa lokal förvaltningsform för kusten och de stora sjöarna (jmf. 

Fiskevårdsområden i övriga sjöar och vattendrag). Speciellt viktigt för att skapa 

en harmonisk plattform och lokalt förankrad plattform för utveckling av 

fisketurismupplevelser i skärgården. 

  

f. Annat som ni kommit på! 

 

-   

 

3. Vem behöver få stödet? Skriv om dina förslag på stöd ska gå till företag inom fiske, 

beredningsindustrin eller till myndighet.  

 

- Investeringsstöd båtar och ombyggnad sjöbodar m.m. – 

yrkesfiskeföretag/skärgårdsfiskeföretag  

- Rådgivningsprojekt individuella handlingsplaner - 

yrkesfiskeföretag/skärgårdsfiskeföretag, kanaliserat genom relevant organisation 

som projektägare. 

- Nätverksprojekt för att främja diversifiering - 

yrkesfiskeföretag/skärgårdsfiskeföretag, kanaliserat genom relevant organisation 

som projektägare. 

- Tillskapa lokal förvaltningsform för kusten och de stora sjöarna – fiskerättsägare i 

samverkan med fiskets organisationer och Länsstyrelser. 

 


