Beviljade stöd inom LLU - Havs- och fiskerifonden, t.o.m. 2017-08-24

Beskrivning av ansökan

Ankomstdatum

Totalt
beslutade
utgifter inkl
Slutdatum OR (SEK)

Beviljat
stöd, EU
(SEK)

Kundnamn

Postnr

Land

Namn på ansökan

STRÖMSTADS KOMMUN

45280

Sverige

Förutsättningar för Blåa näringar

Projektet bemöter de övergripande målen: 2. Bevara och utveckla skärgårdslandskapets karaktärsdrag och 2016-03-03
kustsamhällenas kulturvärden/identitet, samt 4. En ren och attraktiv naturmiljö. Tillsammans med den
Maritima näringslivsstrategin för Norra Bohuslän är det också en förutsättning för mål 1 och 3 som
fokuserar på jobb och tillväxt. Projektet är ett sätt att skapa förutsättningar för hållbart nyttjande av
naturresurser och hållbar produktion. Projektet förväntas: - Producera GIS skikt och underlag som
ändamålsenligt ger förutsättningar för ett hållbart nyttjande och värnande av våra havs resurser. - Bidra
till formulerandet av riktlinjer och ställningstaganden kopplat till respektive tematiskt område (de
tematiska områdena är: vattenbruk, fiske, marin livsmedelsbransch, marin turism, friluftsliv, kultur, båtliv,
sjöfart, marin energi och forskning). - Påverka den nationella havsplaneringen så att företagen i våra
kommuner kommer till tals. - Erbjuda/kommunicera möjligheterna med den blå översiktsplanen och den
maritima näringslivsstrategin med maritima näringsidkare. Förverkligandet och efterlevandet av den
Maritima näringslivsstrategin kommer bäras av Tillväxt Bohuslän. Detta projekt är en förutsättning för att
kunna förverkliga den strategin. För fisket är en bra kommunikation runt havsplanering mycket viktigt. I
framtiden kommer anspråken på havet att öka och det är därför viktigt att vara medveten om respektive
närings behov. För yrkesfisket är det inte bara tillgång till områden för fiske utan även möjlighet att landa
sin fångst och hantera sina redskap i hemmahamnar på ett praktiskt sätt. I detta arbete tas både hamn
och havsområden med i planeringen. För vattenbruket är bra planerade områden ännu viktigare, områden
med minimala konflikter och lämpliga för både ekologi och produktion. Vattenbruket är en liten näring i
våra kommuner och behöver nå en viss omsättning för att vara lönsam. En planering och kommunikation
för att underlätta denna tillväxt är av stor vikt och adresseras i projektet. Utveckling av turistiska
aktiviteter med koppling till både Vattenbruk och Fiske är ytterligare ett område som lyfts i detta arbete.
Vilka resurser krävs? Vilka är de viktiga platserna för att nå kunderna? Hänger infrastrukturen och
erbjudandena ihop? Det är viktigt att inte en näring kvävs av en annan.

2018-02-28

546210

273105

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Prioritet

UME-VINDELÄLVENS FISKERÅD

92431

Sverige

Projekt Retrout

2016-03-04
Ett flertal parter (bl.a. Ume-Vindelälvens Fiskeråd, SLU, Vattenfall och UmU) har under några års tid
diskuterat möjligheterna att genomföra ett projekt för att hitta modeller för att stärka öringbestånden i
Vindelälven med dess biflöden. Det breda samarbetsprojekt som nu tagits fram syftar till att: • Öka
mängden havsvandrande öring i Vindelälven med biflöden. • Öka kunskapen om vilka metoder/modeller
för återintroduktion av havsöring restaurerade vattendrag som fungerar bäst. • Öka kunskapen om hur
introducerad havsöring interagerar med befintliga, lokala stammar, av öring. • Utveckla metoder för
studier av öringens vandringsmönster. För att uppnå detta kommer vi att använda oss av nya metoder för
återintroduktion av öring kopplat till vetenskapliga uppföljningar

2020-12-31

2136055

1068027

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

VINDELNS KOMMUN

92221

Sverige

Samordning Fiske 2016-2018

2016-03-15
Vid Fiskeområdets bildande och under dess första period 2009-2014 som Leaderområde var Vindelns
kommun huvudman för verksamheten. Under denna period bedrevs ett antal projekt inom ramen för
detta huvudmannaskap, ett av dessa var projekt Samordning-koordination. Detta projekt gick ut på att, på
bästa sätt, försöka samordna den verksamhet inom området som på ett eller annat sätt var
”fiskerelaterad”. Erfarenheterna av projektet var goda och verksamheten resulterade i att många
samarbeten kom till stånd och att ett flertal projekt initierades och genomfördes under det projektparaply
som gått under namnet Från Kust till Fjäll. Den person som jobbat med samordning-koordination förutom
de projekt som genomförts inom ramen för Fiskeområdesprojektet varit delaktig i ansökningar och
genomförandet av ytterligare 8 större projekt som omsatt ca 80 mkr. Det finns nu, åtminstone, de tre
kommande åren behov av en resurs som fortsatt kan samordna-koordinera den fiskerelaterade
verksamheten inom området. Nedan uppräknas några av de områden/processer som har behov av och
kan bedrivas bättre och effektivare vid samordning.

2019-03-31

1083775

541887

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB

34193

Sverige

2016-655 Kontrollprogram för Sik i Vättern
2016

2016-02-11
Syftet med projektet är att möjliggöra att sikfisket ska kunna återupptas. Målen med projektet är att
genomföra provtagning på sik i Vättern och genomföra informationsinsatser för att sprida resultatet. För
Vänern och Vättern finns ett kontrollprogram för sikfisket, som möjliggör försäljning av sik efter
provtagning avseende dioxinhalter. Denna ansökan avser sikfisket i Vättern. En likartad ansökan har
inlämnats separat till Fiskeområde Vänern. Projektet avser dels att genom provtagning fastställa
omfattningen av dioxinhalterna och dess korrelation till fiskens fetthalt. Dels kommer provtagning i fält att
genomföras för se de faktiska fetthalterna i försåld sik. Genom detta kan man med god säkerhet visa att
den vara som säljs till konsument innehåller lägre gränsvärden än dem som föreskrivs i regelverket.
Projektet kommer att genomföras i samtliga län och kommuner kring Vättern.

2018-12-31

200000

50000

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

FISKEOMRÅDE VINDELÄLVEN

92281

Sverige

Driftsstöd Leaderområde Vindelälven 20162017

Driftsstöd till Leaderområde Vindelälven för åren 2016-2017

2016-03-31

2018-04-30

1251562

625781

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

ALMNÄS BRUK AB

54494

Sverige

Förstudie av fiskvägar vid tre dammar vid
Almnäs Bruk

2016-04-05
Förprojektering av tänkbara alternativ för att skapa fiskvandring förbi tre dammar, varav den övre med
inriktning på utrivning. Alternativen beskrivs till typ och läge och förväntad kostnad. Inkluderat görs en
kort beskrivning av det rättsliga läget för dammarna och hur kravet på fiskvandring kan komma till uttryck.

2017-05-31

75000

37500

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

NEDRE DALÄLVENS INTRESSEFÖRENING 81021

Sverige

Fiskevård i Nedre Dalälvsområdet

2018-06-30

900000

450000

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

80006

Sverige

SLUSS (Selektivt Långsiktigt Uthålligt Sikfiske i
Södra Bottenhavet)

Syftet med projektet är att aktivt medverka till ökad fiskevård i Nedre Dalälven och engagemang för detta 2016-04-05
genom: *Ökat kommunikationsutbyte med de nystartade stora miljöprojekten som drivs av dels
länsstyrelsen i Dalarna om balans mellan miljö och vattenkraft, dels länsstyrelserna Gävleborg och Uppsala
län för att öppna vandringsvägar från havet och återskapa reproduktionsmiljöer. * Att med
underifrånperspektiv medverka och inspirera till olika fiskevårdsinsatser utöver länsstyrelseprojekten
inom hela Nedre Dalälvsområdet. Målet är att så långt möjligt arbeta för att återställa Nedre Dalälvens
naturliga fiskbiotop genom ökat engagemang och kommunikation mellan olika intressenter
(fiskevattenägare, fisketurismföretag, kommuner, länsstyrelser och fritidsfisket m.fl). Därigenom verka för
att områdets attraktionskraft och konkurrensförmåga utvecklas. Bakgrund/beskrivning av områdets
möjligheter och problem Fisket i Nedre Dalälvsområdet har i alla tider haft en avgörande betydelse för
bygdens människor och verksamheter. Ända in på andra halvan av 1900-talet var fisket betydelsefullt för
binäringsfiske och husbehovsfiske. Det geografiska området sträcker sig de nedersta nära 200 km av älven
med sjöar och tillflöden från Långhags kraftverk i Säters kommun genom nio kommuner till havet.
Vattnen är ovanligt artrika med närmare 30 fiskarter. Det finns ett 20-tal förvaltningsområden (Fvo) där
allmänheten kan lösa fiskekort. Idag är fisket tillsammans med de höga naturvärdena den enskilt viktigaste
faktorn för att locka besökare, viktigt för de bofastas livskvalité och bidrar till att människor bosätter sig/
bor kvar i området. Från toppåren med ca 100 000 fiskedagar/år efter millennieskiftet har den positiva
trenden brutits och är i dag stadigt sjunkande. Fisket är ett skolexempel på hur man kan bedriva en social
och ekonomisk hållbar utveckling. Trots den positiva bilden finns också problem, som om de undanröjdes
helt eller delvis skulle få en positiv effekt miljömässigt, socialt, privatekonomiskt och samhällsekonomiskt.
Främsta skälen är vandringshinder i huvudälven och i biflöden, korttidsregleringar och
flottningsrensningar. Åtgärder inom projektet Åtgärder för högre miljövärden/förbättrad fiskbiotop
innebär ökad attraktionskraft för området. Dessa åtgärder/investeringar finns på skalan från mycket stora
till små utan större kostnader. De riktigt stora åtgärderna handlar om faunapassager och förbättrade
reproduktionslokaler. Detta projekt kan inte självt ekonomiskt bidra till de kostsamma åtgärder som
behövs. Men det kan göra betydande nytta i det sammanhanget genom underifrånperspektiv och
kommunikation mellan intressenter i området och de två stora nyligen påbörjade systerprojekt som drivs
av Länsstyrelsen
Dalarna
respektiveett
Länsstyrelserna
Gävleborg
och Uppsala
Vid sidan
omselektion
dessa två 2016-04-11
Projektets
syfte är
att åstadkomma
uthålligt fiskei genom
att införa
en heltlän.
ny sorts
varsam
som leder till ett effektivt nyttjande av fiskresursen i Bottenhavet. projektet avser att ta fram metod att
selektera ut småväxt sik och smolt från sälsäkra Push-up-fällor. Detta kan bli ett viktigt steg för
överlevnaden av det småskaliga kustfisket i vattenområden med sälskadeproblem.

2019-12-31

844380

422190

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

PRODUCENTORGANISATIONEN
GÄVLEFISK EK FÖR

STOCKHOLMS LÄNS FISKARFÖRBUND

13043

Sverige

Fiskreproduktionsdamm på Ornö

Syftet är att förbättra de svaga fiskbestånden. Som en positiv följd av detta skapas samtidigt ett attraktivt 2016-04-17
strandområde att vistas i och besöka. Projektet innebär att den helt igenvuxna Lervassaviken med
strandängar frigörs från alskog och vass meddels fräsning och vassklippning. Fräsning av sly, rotfilt och
trädstubbar, efter att avverkning av risröjning genomförts, utförs med bandgående verktygsbärare med
lågt marktryck på 400 HK utrustad med fräsaggregat. Vassklippningen utförs med amfibiegående
verktygsbärare utrustad med klipp- och uppsamlingsutrustning. Fräsningen går från fast mark och så långt
ut som marken bär och därifrån tar vassklippningen vid och fortsätter ut till öppet vatten. Fräsning sker på
en yta av ca 1,7 ha och klippning på ca 1 ha. Tillsammans med Haninge kommun, lokala föreningar och
personer på Ornö planerar Stockholms Läns Fiskareförbund anläggandet av en fiskreproduktionsdamm vid
Lervassaviken på Ornö. Avsikten är att skapa ett översvämmat område i det nu albevuxna området som
tidigare benämndes Kyrksundet. Flödet i bäcken har bedömts väl räcka. Det nu sökta är positivt som
separat projekt för målen men också en förutsättning för fiskreproduktionsdammen strax innanför
strandlinjerna. Förberedelser för denna som kunskapsinhämtande via studieresor planering och
utformning ingår som mindre men viktig del i nuvarande projekt. Området skall utsättas för intensiv
bearbetning för att ta kål på det som kommer upp efter entreprenörens vassklippning och trädfällning.
Klippning med aggregat på båt och med slaghack på land. Sladdning utprovas med tung järnbalk eller
dylikt. För ett framgångsrikt projekt skall studieresor till andra våtmarker genomföras. Ideellt arbetet från
intressenter på Ornö kommer att bidra med ca 650 timmar.

2018-12-31

525925

262962

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Vätternvårdsförbundet

55186

Sverige

Samförvaltning Fiske Vättern

Vi vill med denna ansökan ges möjlighet att genomföra projektet Samförvaltning Fiske i Vättern vars syfte 2016-01-28
och mål är att: • Utveckla en gemensam plattform för hela Vättern som omfattar intressenter av fisk och
fiske, myndigheter och forskare • Öka delaktighet, kompetens och idérikedom hos aktörerna • Vara
remissinstans hos beslutande myndighet • Vara en funktionell viktig länk mellan den lokala nivån och
beslutfattande myndighet • Synliggöra behov samt ge förslag på undersökningar kopplade till fisk och
fiske • Sprida information och öka förståelsen om fiskeresursen och regelverk i Vättern. Vi vill fortsätta
utveckla den så viktiga, redan etablerade samverkan för fisk och fiske i Vättern. Vi anser att detta projekt
kan hjälpa Leader Vättern att effektivare nå minst två av de fyra framtagna övergripna målen. Det tar tid
att bygga upp ett sådant samarbete som finns inom Samförvaltningen, att den redan är etablerad medför
att man på ett kostnadseffektivt sätt kan genomföra projektet. Man slipper startsträckan och man har
redan inarbetade rutiner när det gäller möten, administration och ekonomi. Denna ansökan omfattar
kostnader för att genomföra projektet Samförvaltning Fiske i Vättern under ca 4 ½ års tid januari 2016september 2020, totalt på ca 1 000 000 kr. Det inkluderar bland annat möteskostnader, arvoden och
reseersättning till ledamöter, kommunikations- och samverkansinsatser samt ersättning till en samordnare
som sköter det administrativa arbetet (se budgetmall). För att kunna mäta effekter av det här projektet
har man gjort bedömningen att 4 år är en rimlig tid för utvecklingsarbeten och ca ½ år för att mäta
effekterna. Samförvaltning Fiske avser dessutom att i ett senare skede skicka in en ansökan för resterande
1 ½ år (sep 2020- dec 2021) på totalt ca 400 000 som ska innefatta en mer omfattande uppföljning,
utvärdering och riktade informationsinsatser rörande Samförvaltning Fiskes arbete.

2020-11-01

1944160

972080

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Hushållningssällskapet Skaraborg

53230

Sverige

Med projektet vill vi skapa aktiviteter under Vänerveckan som höjer kunskapen hos allmänheten kring fisk 2016-05-12
från Vänern och fisket i Vänern. Vi vill att befolkningen som bor vid och kring Vänern samt dess tillfälliga
besökare ska få upp ögonen för fisk från Vänern. Detta ska i sin tur leda till en större medvetenhet, som
gör att man köper mer fisk från Vänern och det ska bli lättare att få tag på för allmänheten på lokal nivå,
genom att projektet vill bidra till att skapa bättre säljkanaler. Detta kommer i sin tur gynna näringsidkare
inom fiskeribranschen, som kan fortsätta sin verksamhet, utveckla den och leva på den fullt ut. I de
kommuner där inte yrkesfisket är så starkt kommer även sportfisket att lyftas för att få lokal förankring
och legitimitet. Det ska i sin tur leda till ökad kunskap hos allmänheten om fisket och fisk från Vänern samt
om hur ekosystemet fungerar och hur vi bäst kan ta hand om det. Syftet är också att nå ut med
information till så många som möjligt, både män, kvinnor, gamla som unga, men även nysvenskar. Därför
kommer vi att översätta information till både arabiska, persiska och somaliska och. Projektet ska
genomföras under Vänerveckan i fyra kommuner per år. Aktiviteterna sker i någon kommun från varje
delregion samtidigt för att skapa synergieffekter över hela Vänerområdet. Tillsammans med olika
samverkanspartners och varje kommuns ansvariga för Vänerveckan planeras aktiviteter som både har
nytänk i just den kommunen men också aktiviteter som efter projektets slut blir en återkommande
aktivitet. Tanken är att skräddarsy aktiviteterna utifrån vad som finns på plats och vad som sker samtidigt.
En part vi kommer samarbeta med runt hela Vänern är Gästhamnar i Vänern Ek. för. Projektet kommer
bestå av fyra delar: 1. Kunskapsspridning och försäljning under Vänerveckan. Syftet är att sprida
information om fisket och fisk från Vänern genom att skapa aktiviteter under Vänerveckan, såsom
provsmakning och aktiviteter i butik, servering av fisk från Vänern på restauranger,utställning kring fisk
från Vänern. Genom att stötta samarbete mellan butik, restauranger och lokala fiskare ska projektet bidra
till att skapa bestående säljkanaler, som kan leva vidare även efter projektets slut. Likaså vad gäller
aktiviteterna är tanken att de ska kunna leva vidare på egen hand när projektet avslutats. 2. Produktion av
informationsmaterial. I projektet är det tänkt att vi ska ta fram informationsmaterial, där en del handlar
om att ta fram en broschyr som visar på fisket kring Vänern och dess fisk samt ett vykort med tips på
recept med fisk från Vänern. Då projektet även har ett fokus på integration av nyanlända kommer en del
informationsmaterial att översättas till arabiska, somaliska och persiska. 3.Sänkhåv i maritima orter kring
Genom att ha en
sänkhåv i maritima
orter
kring Vänern
vill Vänermuseet
i samarbete
2016-05-18
Driftstöd - Fiskeområde Tornedalen Haparanda Vänern.
Drift av leaderkontoret
Fiskeområde
Tornedalen
Haparanda
skärgård
2020, löner till
anställda,med
skärgård
kontorshyra, LAG arvoden, indirekta kostnader mm

2019-05-31

902246

451123

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Fiskeområde Tornedalen Haparanda
SKärgård 2020

95731

Sverige

2017-12-31

1443258

721629

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Fiskeområde Vänern

53130

Sverige

Diftsstöd

Drift av leaderområdet

2016-05-18

2022-08-31

967377

483688

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB

34193

Sverige

Provtagning av dioxinhalter i sik från Vänern
2016 - 2017

2016-05-23
För Vänern och Vättern finns ett kontrollprogram för sikfisket, som möjliggör försäljning av sik efter
provtagning avseende dioxinhalter. Denna ansökan avser sikfisket i Väern. En likartad ansökan har
inlämnats separat till Fiskeområde Vättern. Projektet avser dels att genom provtagning fastställa
omfattningen av dioxinhalterna och dess korrelation till fiskens fetthalt. Dels kommer provtagning i fält att
genomföras för se de faktiska fetthalterna i försåld sik. Genom detta kan man med god säkerhet visa att
den vara som säljs till konsument innehåller lägre gränsvärden än dem som föreskrivs i regelverket.
Projektet kommer att genomföras i samtliga län och kommuner kring Vänern.

2018-12-31

200000

50000

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Leader Vättern

55186

Sverige

Driftsprojekt Leader Vättern

Projektet avser drift och administration av Leader Vättern. Projektet avser bl.a. verksamhetsledare vars
uppgift är löpande drift av leaderområdets verksamhet, såsom handläggning av inkomna
projektansökningar och förberedning av underlag till LAG för prioritering. Kommunikation och kontakt
med potentiella och befintliga projektägare, finansiärer, intressenter och allmänhet är också en viktig del
av verksamhetsledarens arbetsuppgifter. Projektet avser också löpande ekonomihantering, ekonomiska
rapporter, bokslut, deklaration, projektredovisning, utbetalning av offentlig medfinansiering, rekvirering
av offentlig medfinansiering, etc. Projektledare och ekonomiansvarig behöver också upprätthålla
kompetens inom relevanta föreskrifter, redovisningskrav och liknande.

2016-06-23

2022-08-31

461395

230697

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Smaka på Vänern

Ammarnäs Fiskevårdsområdesförening

92422

Sverige

Tillgänglighet Akkas tjärn

Föreningen skall på området skapa förutsättningar för ett handikappanpassat fiske med rullstolsramper,
flytbryggor, rastplats och skärmtak för vedhantering.

2016-07-05

2018-12-31

485421

242710

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Forum Östersjön

62331

Sverige

Åtgärder i grunda vikar - ett
folkbildningsprojekt

2016-06-02
BAKGRUND Rädda Burgsviken är en verksamhet som drivs av den allmännyttiga föreningen Forum
Östersjön. Verksamheten kan beskrivas som medborgarstyrd havsförvaltning. Målet med verksamheten
är att med direkta och konkreta åtgärder och ett stort folkligt engagemang stoppa den miljökollaps som
pågår i Burgsviken på södra Gotland och i möjligaste mån återställa den näringsväv som tidigare varit
rådande. Problemen kan i huvudsak knytas till vikens ringa djup, övergödning, vassutbredning, bristen på
betande djur och det begränsade vattenutbytet. Dessa problem medför att rovfisken minskat och att
algtillväxten är mycket kraftig. Arbetet sker i samverkan mellan drygt tjugo organisationer, 50-talet
enskilda personer, entreprenadföretag och den lokala skolan (åk 1- 6) samt med Kungliga Tekniska
Högskolan. Ledningsgruppen utgörs av tre markägare/lantbrukare och tre föreningsaktiva personer.
Insatserna har hitintills bestått i arrangerandet av ett tvåstegsdike (demonstration), en gäddfabrik,
restaurerandet av en naturlig yngelsplats, skörd av vass och därefter betning med nötkreatur på,
återställande av tidigare strandbetesmark, provodling i alger med avsikten att mäta upptag av kadmium.
Nu pågår en förprojektering av en installation som syresätter och ökar strömningen och samtidigt utgör en
havsbaserad badbassäng samt etablerandet av en fosforfälla och en odling av salix i en släkesbädd
(alger/sjögräs). FOLKBILDNING OCH ÅTGÄRDER Många lokala föreningar och organisationer vill ha våra
råd och ta del av våra erfarenheter för att själva kunna arbeta med den egna havsvikens miljö. Också
internationella intressenter har besökt oss för att till delar kopiera vårt arbete med Burgsviken. Målet med
detta projekt är därför att ta fram en fullödig "katalog" över möjliga åtgärder som bygger på våra
erfarenheter från Rädda Burgsviken. Samma syfte har vi med anpassningen av nuvarande utställning vid
Vamlingbo Prästgård. Katalogen är tänkt att också kunna fungera som studiematerial för studiecirklar. Vi
behöver ta fram filmer, fotografier, trycksaker, anpassa datortekniken och utföra visst modellbygge. Vi tror
att folkbildningen är ett mycket viktigt instrument för att minska "åtgärdsunderskottet" i havsmiljöarbetet
och med goda exempel skapa ringar på vattnet. Viljan att bidra till en bättre miljö i Östersjön är utbredd
hos allmänheten. Vårt projekt är tänkt att ge engagerade människor, föreningar och grupper några enkla
verktyg.

2018-04-15

244000

122000

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

AB BÅTFJORDENS HAMN

43264

Sverige

Bua Brygga

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie av Bua Brygga och undersöka möjligheterna för
uppförande av sjöbodar med övernattningsmöjligheter (Vandrarhem) för turister, företagare och andra
som besöker Bua.

2016-09-01

2018-04-01

70000

17500

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

SLITE UTVECKLING AB

62448

Sverige

Akvaponi - recirkulerande vattenbruk

Fiskodling i Sverige är ett dåligt utnyttjat verksamhetsområde. I Slite finns möjlighet, dels med närvaron till 2016-08-09
Östersjön, dels finns möjlighet att utnyttja restvärme från industrin på orten. Detta gör att möjligheterna
bedöms som goda att skapa en ur miljöhänsyn hållbar och kommersiellt gångbar odling av landbaserad
växt och/eller fiskodling. Syfte Genomföra en förstudie utreda möjligheterna att etablera en akvaponi i
samklang med befintliga växthus eller utbyggnad av dessa och för detta utnyttja restvärme från ortens
cementindustri. Mål Om det finns förutsättningar att bygga en kommersiell odling av fisk eller
vattenbaserade växter på orten baserat på tillgänglig mängd med vatten med rätt kvalité och temperatur
är målet att utarbeta ett beslutsunderlag som ligger till grund för en investering. Akvaponin skall baseras
på senaste innovationer och teknik och om det är möjligt bygga på befintliga lokala arter i Östersjön runt
Gotland och nya arter. Metod - Att inhämta teoretisk fakta, forskning, avhandlingar, uppsatser osv. - Att
inhämta fakta genom möten, seminarier, workshops, företagsbesök befintliga fisk- och algodlingar och
tillverkare av fiskodlingsutrustning. - Att inhämta kunskap från Länsstyrelsen, Cementa, Campus Gotland
och andra intressenter på Gotland. - Att mäta vattenkvaliteten och -temperaturen på spillvattnet från
Cementa - Att undersöka möjligheterna att samköra växthus med odling - Att samla information om
nuvarande vattenbruk och fiskodling som är relevanta som kunskapsunderlag för Slite. - Att kontakta
entreprenörer, jordbrukare, fiskare med flera på Gotland som kan ha intresse av att driva eller medverka i
en odling. Samarbete med Länsstyrelsen på Gotland samt Campus Gotland är etablerat. Campus Gotland
driver forskningsstationen Ar på norra Gotland. Där sker forskning av främst djurlivet i Östersjön.
Kontakter är etablerade såväl med Länsstyrelsen som Campus Gotland. Avgränsningar Traditionella
fiskdammar för röding eller kassodling i havsvatten är inte av intresse för pojektet.

2018-08-15

213583

106791

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Byttelocket i Kungshamn AB

45331

Sverige

2017-12-31

371563

185781

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

SVENSKA INSJÖFISKARENAS AB

34193

Sverige

Projektering av odlingsanläggning för jätteräkor Projektet kan ses som en fortsättning på tidigare beviljat projekt 2016-672. Det skall utreda och projektera 2016-10-06
en odlingsanläggning i en idag existerande fastighet eller nybyggnation av fastighet i Lysekils
Kommun.Projektet skall ta fram underlag inom bygg, vvs, ventilation och vilken utrustning som krävs för
att starta en odlingsanläggning. Detta underlag skall ligga till grund för vidare investeringsbeslut och
investeringsansökningar.
Uppdatering av fisketillsyn i sjön Bolmen
Bolmens fiskevårdsområde avser att förnya och kraftigt utöka fisketillsynen i sjön Bolmen. Detta skall ske 2016-02-11
genom utbildning av befintliga och nya tillsynsmän, fiskekortsförsäljare och styrelsemedlemmar med
avseende på fiskeregler och tjänstemans befogenheter. En god tillsyn och god kunskap hos andra
befattningshavare upplevs som en förbättring av kvaliteten för de fiskande som följer regelverk och som
väljer att köpa fiskekort. Ordning och reda. En god fisketillsyn medger också att förvaltaren ges bättre
möjlighet att kontrollera fiskbestånden Projektet kan framgent användas av andra vatten som en mall för
utbildning av tillsynsmän. Projektet kan genom kvalitetshöjning innebära att fler kapitalstarka turister
väljer turistfiske i Bolmen. Alla tillsynsmän och styrelseledamöter skall utbildas. I denna grupp finns
huvudsakligen yngre eller medelålders, samt även kvinnor.

2018-03-30

95000

47500

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Byttelocket i Kungshamn AB

45331

Sverige

Projektet är en förstudie som skall undersöka möjligheterna för att starta landbaserad odling av jätteräkor 2016-02-11
inom Lysekils Kommun. Jätteräkor är en grupp av varmvattenräkor. Kontakter skall tas med relevanta
företag och institutioner inom marina sektorn. Projektet har som mål skall förbereda för steg två som skall
vara en försöksodling. Projektet skall också ta utgångspunkt i att räkorna skall odlas på ett miljövänligt
sätt.

2016-11-30

121720

60860

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Fisk & Skaldjursodling

UME-VINDELÄLVENS FISKERÅD

92431

Sverige

Projekt förvaltning FVO

När Fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar bildades på 80-talet fanns mer folk kvar i vår glesbygd 2016-02-11
och engagemanget var stort att jobba med fiskefrågorna. Idag 30 år senare är bilden, med vissa undantag,
en annan. Många byar har tömts på folk och de människor som finns kvar är till stor del inte längre i aktiv
ålder. Detta har inneburit att många av de föreningar, inkluderat
fiskevårdsområden/samfällighetsföreningar, som funnits i glesbygd nu kämpar för att få ihop fungerande
styrelser och någon slags verksamhet överhuvudtaget. Syftet med ett fiskevårdsområde är att samordna
fisket och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Tyvärr fungerar detta mindre
bra inom många områden idag. Ume-Vindelälvens Fiskeråd har under ett antal år funderat på vad som
skulle kunna göras för att förbättra situationen och underlätta arbetet för områdena. Denna
projektansökan är resultatet av detta funderande. Projektet bygger på att en projektledare på halvtid
under loppet av 3,5 år skall ansvara för genomförandet. Denne projektledare skall i stort sett genomföra
samtliga aktiviteter själv i samråd med fiskevårdsområdena. Viss extern expertis skall kunna medverka vid
en del av träffarna. Behov av detta kan exempelvis finnas när det gäller IT-frågor. Projektet handlar till stor
del om att försöka förändra invanda strukturer inom fiskeförvaltningen. Skall detta lyckas måste vi försöka
knyta fler som vill jobba i förvaltningsorganisationerna (fiskevårdsområden och samfällighetsföreningar).
Det handlar också om att få in ungdomar och fler kvinnor i den verksamheten. Men fisket och
förvaltningen av detta konkurrerar idag med så mycket annat att det säkert inte kommer att bli en lätt
uppgift. Till att börja med blir den absolut största utmaningen att nå och ut till och lyckas samla nya
grupper till de inledande mötena och där lyckas med att inspirera dem till en fortsatt medverkan.

2019-12-31

1600949

800474

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

HJO KOMMUN

54430

Sverige

Isfri hamn Hjo

Hjo kommun har under flera år arbetat med att restaurera hamnen. T.ex. har delar av hamnområdet har 2016-11-14
byggts om, pirarna har breddats och man har även anlagt en ny sjösättningsramp. Man har bl.a. anlagt
trevliga fikaplatser/grillplatser på pirarna. Avsikten har varit att skapa en levande hamn med ett stort antal
besökare. Man har lyckats över förväntan och ett stort antal människor besökte under sommaren 2016
Hjo hamn. Besökarna kom både sjövägen och landvägen. Ofta fryser hamnen till under senhösten medan
resten av Vättern är isfri. Isen i hamnen hindrar fritids- och yrkesfiskare att bedriva sitt fiske. För att
förlänga säsongen har kommunen för avsikt att montera s.k. omrörare på insidan av den södra
hamnpiren. Detta för att få isfritt från rampen ut till öppen sjö. I dagsläget sjösätts ca 20 trollingbåtar i
veckan när hamnen är isfri. Om kommunen kan hålla hamnen isfri kommer det antalet säkert att öka. Ett
25 - tal båtägare har anmält intresse för att hyra en båtplats även vintertid om hamnen kan hållas isfri.
Åtgärden skulle alltså medföra en levande hamn även under vintern.

2017-06-30

92710

46355

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

STENUNGSUNDS KOMMUN

44482

Sverige

Fjordguiderna

2016-11-14
8-fjordar inom Stenungsunds kommun söker ett projekt för fiskeguider på efterfrågan av fiskeguiderna
själva och flera turistbolag. Det är guiderna som kommer att genomföra projektet och arbeta vidare vid
projekttidens slut. 8-fjordar är ett samarbetsprojekt som finansieras av fem kommuner för att förbättra
den marina miljön, stärka fiskbestånden och arbeta för det maritima näringslivet. Fjordguiderna tror på en
ökad turism i Bohuslän och en ökad efterfrågan på aktiviteter kring fjordarna. Guiderna vill kunna erbjuda
en helhetsupplevelse under och efter en guidad fisketur. De vill arbeta fram nya sätt att samarbeta på,
både med varandra och med andra verksamheter som restauranger och hotell. Projektet bygger på en
bred samverkan mellan guiderna och ett stort intresse av att göra något nytt tillsammans för att visa den
unika miljön och det unika kulturarvet som Bohuslän har att erbjuda. Projekt Fjordguiderna ska göra
studiebesök hos andra guidgrupper för att ta del av deras erfarenheter gällande samarbete. Guiderna
inom projektet ska också gå en utbildning för att öka kunskapen om ekosystem, Bohusläns historia och
dess kulturmiljö. Deras nya kunskaper kommer att göra nytta i de framtida guidningarna där de vill
erbjuda ett helhetsperspektiv om området. Projektet vill skapa en gemensam hemsida, tillgänglig på flera
språk där man ska kunna boka guidade turer och helhetspaket. Fjordguiderna vill arbeta fram en manual
för ett nytt helhetskoncept där bland annat turister ska åka med på fisketur och få uppleva en fantastisk
naturupplevelse. Vid dagens slut ska gästen kunna få sin fångst tillagad på en restaurang på eller i nära
anslutning till sitt hotell. Med hjälp från bland annat turistbyråerna ska en marknadsföringsplan tas fram
om hur fiskeguiderna kan arbeta med storytelling under fisketurerna. Guiderna vill kunna berätta en
historia om området och då är storytelling en bra sätt för att förhöja upplevelsen på turen.

2020-01-31

714661

347330

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Öringsakademien

45745

Sverige

Fria fiskvägar

Öringsakademien vill öppna upp fisktrappan i Broälven vid Tegneby i Tanums kommun för den vandrande 2016-12-09
havsöringen och på så sätt även öka Broälvens biologiska mångfald då fiskar, djur och organismer lättare
kan ta sig upp och ner i vattendraget. Vår tanke är att genomföra detta i två etapper. Etapp ett är att göra
en förstudie kring fisktrappans nuvarande funktion och undersöka vilka konsekvenser det skulle ha på
älven, vägar och växtlighet uppströms och nedströms dämmet om man öppnade upp dämmet. Skulle
förstudien visa sig positiv skulle etapp två inledas och vi skull söka finansiärer för att öppna upp dämmet.

2018-05-30

118750

54375

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Leader Gästrikebygden Lokalt ledd
Utveckling

81740

Sverige

Säl och skarv

Vi söker stöd för att delta i ett samarbetsprojekt med andra Leaderområden kopplat till sälens och
skarvens påverkan på det småskaliga kustfisket i Östersjön.

2017-06-02

2019-12-31

372136

186068

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Leader Mittland plus

85124

Sverige

Samarbetsprojekt säl och skarv

Projektet ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för 2017-06-05
yrkesfisket runt Östersjön. Projektet ska utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en
gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen och
Öresund.

2019-12-31

390782

195391

Ökning av
sysselsättningen och
den territoriella
sammanhållningen

Leader Gute Ideell Förening

62254

Sverige

Säl och skarv

Yrkesfiskarna runt Östersjön uttrycker ett behov av sammanställda fakta, forskning och studier som
belyser både de biologiska motiven så väl som ett företagsekonomiskt och
livsmedelsförsörjningsperspektiv. Vissa av yrkesfiskarna har också uttryckt behov av att sammanställa
dokumentation av vilka alternativa metoder för att minska dessa säl- och skarvrelaterade problem som
fungerar och inte. Projektet ska resultera i en Östersjögemensam faktabas, ett redskap för yrkesfiskare
och dess företrädare bland annat i dialoger med beslutsfattare och organisationer i syfte att tillföra
relevant kunskap i de beslut som påverkar yrkesfisket. Utöver de bärande faktaunderlagen för saklig
argumentation skall projektet inventera vilka framtida samarbeten som yrkesfiskarna runt Östersjön har
behov av, hur denna plattform skall utformas på bästa sätt för att kunna ge yrkesfiskarna en stark,
gemensam röst för sin sak.

2017-06-21

2019-12-31

346808

173404

Ökning av
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den territoriella
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