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Vad vi gjort sen senast ÖK
- Webben
- Rutiner för bedrägeri
- Uppdaterat listan på de som fått stöd beviljade
- Utskick till sökande inom Kontroll och Tillsyn - Privata Aktörer
- Eufonder.se

- Pod om EHFF
Landbygdsnätverket har haft fem poddar som har haft
fiske/vattenbruk/fisketurism som tema,

Landsbygdsnätverket inom ramen för den tematiska gruppen
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Inspirationsseminarium -Hållbart vattenbruk på Gotland
Se bilaga – här diskuterades mkt EHFF.

Hur fiske och vattenbruk bidrar till landsbygds- och kustutveckling – träff med leaderområden
http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktiviteter/hurfiskeochvattenbrukbidrartilllandsbygdsoch
kustutveckling.4.19a951d3161465b96031cee1.html
Här diskuterades EHFF i allra högsta grad.

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 29 - Tema: Fiske och vattenbruk
http://www.anpdm.com/newsletterweb/45415D4775434B5D4172464459/434351457642475A45794544584571
Här finns en del material kopplat till EHFF.

Fiske – och vattenbruksexempel
http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/fiskeochvattenbruksexempel.4.7737075a15e57edc326d29e3.htm
l
Här finns också kopplingar till stöd inom EHFF.

Podcast
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/nyheter/nyhetsarkiv/fisketurismsportfiskekanskapatillvaxtochjobbvadstarivagen54.5.37750b4d162909069a13360f.html
Här finns kanske ingen tydlig koppling, men samtidigt är samverkan och gemensamma aktiviteter med yrkesfisket en möjlighet för EHFF.

Nationell vattenbrukskonferens
”För sjätte gången anordnades den Nationella vattenbrukskonferensen. Konferensen som arrangeras vartannat år hölls denna gång i Sundsvall den 13-14 mars med titeln
”Utmaningar och möjligheter för svenskt vattenbruk”. Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV) är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och SLU och är
värd för dessa konferenser. Jordbruksverket har varit medarrangör tillsammans med en lokal aktör som detta år var Länsstyrelsen i Västernorrland. Landsbygdsnätverket
var också med som medarrangör i år och hade uppgiften som moderator genom Magnus Nordgren. Jordbruksverket representerades av Veronica Andrén,
vattenbrukssamordnare och Elin Gunve, samordnare.
Vid årets konferens slogs rekordet för medverkan från vattenbruksbranschen som utgjorde ca 50 procent av deltagarna. Detta ser vi som ett mycket positivt tecken på
intresse och tro på en framtid för branschen. Under de två dagarna i Sundsvall hölls spännande föreläsningar, aktiva panelsamtal, intressanta utställningar och framför allt
togs nödvändiga kontakter mellan bransch, forskning, myndigheter och intresseorganisationer.”
Synpunkt – Det fanns ingen punkt på programmet som uttryckligen hette EHFF, men det var mkt diskussioner under konferensen om EHFF och olika stödmöjligheter.

Planerade:
- Webbinarie om Framtidens Sjömat 27 nov
- Leaderkonferens 27 jan – tema fiske och vattenbruk
-
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