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Omfattning och antal fiskeområden
Det kommer bli ett tufft urval inom havs- och fiskefonden då vi räknar med att 10 – 12
leaderområden kanske kan bli aktuella för denna fond. Antalet områden beror på hur många
ansökningar vi får in och hur många som väljer att jobba som enfondsområden.
Tidigare programperiod hade vi 14 fiskeområden. Vi har fått in ca 50 intresseanmälningar
om att få jobba med havs- och fiskerifonden. Budgeten för havs- och fiskerfonden kommer
troligtvis bli lägre än förra programperioden. Detta kan innebära färre fiskeområden än
tidigare programperiod. Därför rekommenderar vi att ni i största möjligaste mån bildar
flerfondsområde. De områden som inte har den möjligheten p.g.a. geografiska avgränsningar
ska tydligt förklara och motivera detta i strategin.
Försök också att tänka större områden för just havs- och fiskerifonden. Ett område som valt
att jobba med t.ex. alla fyra fonderna kan välja att ha ett större område enbart för havs- och
fiskerifonden om angränsande områden inte har med havs- och fiskerifonden i sin strategi.
Tänk därför på att utöka de geografiska gränserna för havs- och fiskerifonden och slå ihop
områden där det finns möjlighet och där det går att motivera områdets storlek. När det gäller
områdets geografi så bör ni tänka på vattnets naturliga avgränsningar och att t.ex. ta med
längre kuststräckor, hela älvar eller hela större sjöar. Det är viktigt att engagera aktörer inom
fisket eller vattenbruket från hela det tilltänkta området.
Prioriterat i havs- och fiskerifonden är t.ex. områden som har
-

riksintresse för yrkesfisket med potential och förutsättningar att utveckla en hållbar
fiskenäring
behov av diversifiering inom fiskenäringen i stort och till andra näringar än fisket
behov av att förbättra infrastruktur och logistik för att nå marknader för fiskprodukter
och tillgänggöra nya marknader
goda förutsättningar för att utveckla vattenbruk
natur- och miljövärden av nationellt intresse
fiskesamhällen som spelar en viktig roll för områdets identitet, kultur och
besöksnäringar
behov av samverkan mellan de olika näringarna inom fisket.

Fiskeområden kan också jobba med t.ex. fisketurism och jobba för att få kedjan mellan
fiskare och vattenbrukare till konsument att fungera.
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Vid urvalet av strategier för havs- och fiskerifonden så kommer urvalskommittén bland
annat att titta på
-

-

att området är tillräckligt stort geografiskt och därmed kommer kunna få en
tillräckligt stor budget för att uppnå en mätbar effekt och täckningsgrad av insatserna
och att området kommer ha tillräckligt stor administrativ kapacitet
att tydlig kompetens är säkerställd när det gäller fiske eller vattenbruk, kännedom om
den lokala fiskenäringen och kompetens för miljövårdande projekt i vatten
att området är ändamålsenligt och att det geografiska området är väl lämpat för
verksamhet inom havs- och fiskerifonden
att innovation och miljöfokus är viktiga horisontella mål o kriterier i strategin
områdets behov av utveckling
om det är en- eller flerfondsstrategi.

Nedanstående kartor visar förra programperiodens fiskeområden (den till vänster) och
områden som är av riksintresse för yrkesfisket (gråmarkerade områden på kartan till höger).
Observera att områden med potential för vattenbruk inte är med på kartan. Kartan med
riskintresse för yrkesfisket är hämtad från Havs- och vattenmyndighetens kartjänster.

Välkomna att höra av er om ni har frågor.
Med vänliga hälsningar
Annelie Ström
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