Anmälan och information
Konferensavgift 400:- kr/pers. Då ingår mat och fika under
konferenstiden. Avgiften faktureras separat till den adress
som anges vid anmälan.
Resa och boende bokas av deltagarna själva.
Om ni bokar rum på Ronneby Brunn så ange koden
40266754 för att erhålla rabatt.
Andra boendemöjligheter kan t ex bokas via:
www.visitblekinge.se
Anmälan via Länsstyrelsen i Blekinges hemsida under
Kalender: www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/kalender/
2015/Pages/fiskekonferens150518.aspx
eller via e-post till fisk@blutsam.se.
Vi behöver din anmälan senast 26 april.
Alla aktiviteter genomförs i anslutning
till Ronneby Brunn.
Arrangemanget är möjligt att genomföra tack vara bidrag
från Länsstyrelsen Blekinge, Hela Sverige ska leva,
Länsstyrelsen Kalmar, Skärgårdarnas riksförbund,
Länsbygderådet Skåne, Länsbygderådet Blekinge samt
Region Blekinge.

Kontakt och mer information:
www.helasverige.se/blekinge/hem-blekinge
Anders Andersson, 073 - 444 04 10, anders@blutsam.se
Bengt Grönblad, 070 - 863 16 38, b.gronblad@telia.com
Åse Classon, 070 - 581 35 50, ase.classon@helasverige.se

Inbjuder till konferens
Lokalt förankrat fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Ronneby 18 -19 maj

Information om konferensen

Program

Det lokalt förankrade fisket har traditionellt haft en stor
betydelse för landsbygden, både längs vår långa kust, vid de
många insjöarna och alla vattendrag. Fisket har bidragit till
arbetstillfällen för de som arbetar med själva fångsten men
också för de som arbetar med kringnäringar som t ex förädling
och försäljning. Dessutom är det idag en viktig källa för
besöksnäring, sport och lokal kultur.

Konferensen startar måndagen 18 maj, kl 14:00 och avslutas kl
14:00 dagen efter. Under dagarna varvar vi föreläsningar med
diskussioner. Kvällen ägnas helt åt arbete i mindre grupper.
Mat och fika under konferenstiden äts tillsammans och ingår i
avgiften.

Under ett par dagar möts yrkesverksamma, besöksnäringen,
beslutsfattare och andra intresserade i Ronneby för att diskutera
frågor om det lokalt förankrade fiskets framtid. Vi riktar oss till
en bred målgrupp. Gemensamt är fiske i någon form.

Det är glädjande att så många personer tacka ja till att medverka
på konferensen. Vi kan se fram emot ett par intressanta dagar.
Som exempel kan nämnas:

Genom att visa på goda exempel från olika delar av landet vill
vi visa att lokalt förankrat fiske har en framtid och bidrar
dessutom till lokal utveckling.
En del av konferensen ägnas åt arbete i mindre grupper. Här
finns möjlighet att behandla aktuella frågor som inte tas upp
under föredragen. Förbered dig gärna med frågor.
Resultatet från konferensen kommer att sammanfattas och
dokumenteras. Genom att sprida detta vill vi dela med oss av
erfarenheter från konferensen och uppmuntra till fortsatt lokalt
arbete och engagemang.
Välkommen med din anmälan!

Passa på och spendera ytterligare lite av våren i Blekinge - Sveriges
Trädgård. På www.visitblekinge.se finns tips på aktiviteter, t ex
Brunnsparken, Kreativum, Marinmuseum, Eriksberg eller
Ebbamåla bruk.
På måndag förmiddag bjuder Mörrums Kronlaxfiske på en
rundvandring för de som vill. Anmäl intresse till: fisk@blutsam.se.
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Leif Denneberg, GD Jordbruksverket
Emma Nohrén, Riksdagsledamot (MP) Miljö o Jordbruksutskottet
Jan-Olof Larsson, Riksdagsledamot (S), Miljö o Jordbruksutskottet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot (FP) Miljö- och jordbruksutskottet
Åsa Coenraads, riksdagsledamot (M) Miljö o Jordbruksutskottet
Bengt Almkvist, ordf Skärgårdarnas Riksförbund
Erland Lundqvist, Samförvaltning Norra Bohuslän
Gustav Hemming, miljö- o skärgårdslandstingsråd (C) Stockholm
Henric C Andersson, länsfiskeridirektör Stockholm
Ingmar Elofsson, projektledare Blekinge Fiskeområde Leader
Joakim Jansson, Smögens fiskeauktion
Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) Simrishamn
Malin Ericsson, Ödevata FiskeCamp
Michael Palmgren, SEA-U, Malmö
Ola Söderdahl, Mörrums Kronolaxfiske, Sveaskog
Reinhold Anderfors, projektledare Norrbottens Kustfiskareförbund
Rune Wikström, Wikströms Fisk, Möja
Teija Aho, Guldhaven AB, Kalix
Tore Johnsson, ordf Sveriges Fiskares Riksförbund
Ulla Olsson, samordnare 7 fiskekommuner, Lysekil
Vesa Tschernij, verksamhetsledare Sydkustens fiskeområde
Åse Classon, ordf Hela Sverige ska leva

