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Projektbeskrivning
Småskaligt fiske – en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling
Bakgrund
Det småskaliga fisket har traditionellt haft en stor betydelse för landsbygden, inte minst här i
Blekinge med vår långa kust och många småsjöar och vattendrag. Dels har det bidragit till
arbetstillfällen för själva fiskandet men också för förädling och försäljning. Dessutom är det
en viktig källa för besöksnäring och lokal kultur.
Tyvärr ser vi hur fisket minskat i betydelse under senare decennium med följd av att hela
kustsamhällen mer eller mindre försvunnit. Det är heller inte många ungdomar som idag
vågar satsa sin framtid inom fiskenäringen.
Förklaringarna är många. Ett av de viktigaste är krångliga regler och byråkrati. Dessa bottnar i
sin del på utfiskade vatten och dålig miljö. Och kanske också på en del okunskap. Speciellt
ser vi med oro på hur det småskaliga arbetet slås ut först. Vi tycker att det är just detta, det
lokala och småskaliga, som borde uppmuntras och stödjas i första hand då det är detta som
kan bidra mest till den lokala utvecklingen utan att riskera att fiska ut eller förstöra vatten.
Länsbygderådet i Blekinge är engagerad i frågan och ser det som ytterst viktigt att vända
trenden. Vår utgångspunkt är att jobba för en levande landsbygd och då ser vi fisket som en
viktig del i arbetet med lokal utveckling.
Under hösten 2013 arrangerade vi en konferens i Hörvik utanför Sölvesborg tillsammans med
Länsbygderåden i Skåne- och Kalmar län för att lyfta fram fisket som en viktig tillväxtfaktor.
Länens Länsstyrelser deltog också i planering och genomförande tillsammans med
representanter från Jordbruksverket, Tillväxtverket och lokala politiker. Drygt 100 personer
deltog på konferensen. Diskussionerna var många och livliga. Engagemanget visade på att
uppdämt behov av information och dialog. Frågan och konferensen har nu också
uppmärksammats på nationell nivå.
Hela Sverige ska leva är Länsbygderådens moderorganisation på riksnivå. Organisationerna
bedrivs ideellt och är politisk och religiöst obundna. Efter konferensen i Blekinge 2013 har
frågan om fiskets framtid diskuterats även i Hela Sverige ska levas styrelse. Det finns en
uttalad vilja att engagera sig i frågan. I första hand genom att stödja och bygga vidare på det
arbete som påbörjats i södra Sverige.
Syfte
Vi vill nu fortsätta det arbete som påbörjades i och med förra årets konferens. Utifrån vårt
perspektiv som fristående organisation har vi en unik möjlighet att samla och ena många av de
krafter som idag berörs av det småskaliga fisket. Det känns angeläget att kunna fortsätta
arbetet med alla de kontaktytor vi tidigare skapat. Samtidigt vill vi nu bredda oss och öppna
upp för fler angränsande inriktningar som berörs av fisket. Exempelvis näringar som kultur,
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besöksnäring, förädling, distribution och försäljning. Vi vill också öppna upp för ett utökat
nationellt samarbete.
Det övergripande syftet är då:
att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets
betydels för lokal utveckling.

Begränsning
Området är väldigt omfattande och kan lätt bli ohanterligt. Med vår bakgrund inom
organisationen Hela Sverige ska leva vill vi utgå från småskalighet, då vi ser detta som
viktigast ur landsbygdssynpunkt och möjlighet till lokal utveckling. Vi vill också begränsa
arbetet till de län där vi har, i frågan, engagerade Länsbygderåd.
Projektmål
 Samla ideella krafter runt om i landet för att skapa engagemang runt frågorna om
småskaligt fiske.
 Under tidig vår 2015 samla företrädare från olika organisationer och
intresseinriktningar för en konferens om fiskets betydelse för lokal utveckling och
tillväxt.
 Sprida kunskap och goda exempel på fiskets betydelse för lokal utveckling och
tillväxt.
 Informera kommuner och beslutsfattare om fiskets betydelse för lokal utveckling och
tillväxt.
 Formulera en strategi hur vi kan fortsätta att arbete med frågan på bästa sätt.
Projektets målgrupp
 Berörda beslutsfattare som politiker och tjänstemän inom kommuner, Länsstyrelser
och andra myndigheter.
 Yrkesverksamma inom områden som berör eller angränsar till fisket.
 Engagerade företrädare från Länsbygderåden runt om i landet.
 Tillväxtverk och Jordbruksverk
 Riksdagspolitiker.
 EU-parlamentariker.
Projektorganisation
Då vi eftersträvar att engagera så många som möjligt runt om i landet så är det viktigt med en
organisation för ansvar och hur utbyte av information ska ske. För att undvika orimligt
mycket resor och ändå ta vara på det lokala engagemanget har vi för avsikt att skapa mindre
geografiskt utspridda programgrupper. Utbyte av information kanaliseras sedan via en
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Planeringsgrupp. Denna och Styrgruppen ger övergripande direktiv för planering och
ekonomi medan projektledningen ansvarar för att utföra det dagliga arbetet.
En SMS- och e-postlista kommer att upprättas för att sköta det kontinuerliga utbytet av
information inom projektorganisationen.
Projektledning
Sammanlänkar arbetet och ansvarar för genomförandet av det dagliga arbetet.
 Projektledare och representanter från projektägaren Länsbygderådet i Blekinge
Styrgrupp
Ansvarar för styrning av projektets inriktning och ekonomi.
 Länsbygderådet i Blekinge, Kalmar, Skåne
 Hela Sverige ska levas riksorganisation
 Politiker
 Länsstyrelsen
 Ev ytterligare bidragsgivare
Expertgrupp
För att kunna få hjälp med fakta och annat är det viktigt att bygga vidare på de kontakter som
redan etablerats med att flertal experter inom området. Personerna kommer t ex från
Tillväxtverk, Jordbruksverk, Riksdagspolitiker och EU-parlamentariker. Det ska finnas
möjlighet för samtliga grupper att söka råd från dessa.
Programgrupp
Mindre arbetsgrupper med företrädare från Länsbygderåd och andra lokalt intresserade.
Geografiskt utspridda i landet. Rapporterar och utbyter information via Planeringsgruppen.
Grupperna ska även bedriva ett visst lokalt arbete genom att kartlägga fisket betydelse i
närområdet samt samla företrädare för informationsutbyte. Eventuella kostnaderna för detta
arbete bör kunna täckas av bidrag från lokala organsationer som Länsstyrelser och andra.
Planeringsgrupp
Ska fungera som förmedlande länk mellan de olika Programgrupperna och Projektledningen.
Utifrån Programgruppernas förslag föreslås inriktning och innehåll under konferens och
övrigt arbete.
Programgrupper
Styr
grupp

Planerings
grupp
Projekt
ledning
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Projektaktiviteter
Period 2014-08-01 – 2015-07-31




Undersöka intresse hos samtliga Länsbygderåd runtom i landet.
Organisera arbetet med grupper.
Planera och genomföra större konferens i Blekinge med deltagare och medverkande från
hela landet. Ska innehålla faktaspridning samt ge möjlighet till fördjupad diskussion.
Fokusera på möjligheter och framtid. Då vi ser att programmet snart blir omfattande och
då vi räknar med deltagare från hela landet så är det lämpligast att förlägga konferensen
över två dagar. Det kan vara rimligt att begränsa deltagarna till max 200 personer.
Lämplig tidpunkt under tidig vår 2015.
Förslag på innehåll:
 Vad har hänt sedan förra konferensen?
 Goda exempel från olika delar av Sverige
 Fiskevårdsområden
 Varför engagerar sig HSSL
 Andra länder
 Lagar och regler
 Vad kan vi göra gemensamt för att förbättra möjligheterna för småskaligt fiske



Sammanställa en aktivitetsplan med resultat från projektet och planer för fortsatt arbete.

Verksamhet efter projektslut
Hela Sverige ska leva och dess Länsbygderåd är engagerade i det småskaliga fisket och tycker
att det är viktigt för den lokala utvecklingen. Vi kommer även efter projektets slut att arbeta
vidare med frågan. Exakt hur vet vi inte i dagsläget. Det är ju bl a en aktivitetsplan som
projektet ska mynna ut i.
Ta tillvara och sprida de resultat som kommer fram under projektet.

