
Förlängning av fiskeprojektet Kunskapssök i Grannland beslutad 

- nu lägger vi ut och fiskar i byråkratins vatten! 

Leaderprojektet ansöktes ursprungligen om sommaren 2018 och godkändes 18 juni 2019. En 

arbetsgrupp bildades som började planera för frågeställningar och de tänkta fem kontaktresorna till 

Norge, Danmark, Finland , Åland och Estland. Syftet var att utröna hur paketet EU-regler, nationella 

författningar och fackmyndighetens förvaltning upplevs bli så olika för fiskaren, trots att vi fiskar i 

samma vatten under samma övergripande EU-paraply. Tanken var att på plats hos fiskare, 

branschhorgan och sakmyndigheter identifiera hur det i praktiken fungerar hos var och en, och om 

det är någon skillnad. Har någon landskollega det rimligare att faktiskt fungera som småskalig 

kustnära kommersiell fiskare? Kan vi hitta enklare regler och rutiner, att ta hem till myndighets-

Sverige, så att inte de folkvaldas ord om att ”värna och utveckla det småskaliga fisket” bara blir just 

riksdagsprotokollerade ord? 

Som en plattform i arbetet lades ett uppdrag till SLU Aqua att beskriva det gällande svenska 

regelverket samlat. Rapporten och kan vara en härlig julläsning för den intresserade:  

https://www.researchgate.net/publication/337323908_Regelverk_for_det_smaskaliga_kustfisket 

 
 

Pandemin slog till 2020 och gjorde det planerade resandet omöjligt. Eftersom begränsningarna 

verkade bestå så riktades så småningom arbetet om, till att istället använda enkäter till länderna. SLU 

Aqua biträdde i att fram sådana, och arbetet med att hitta adressater med början för Finland och 

Åland, översättningsfrågor m.m. inleddes,  

 

Eftersom projekttiden skulle ta slut juni 2021, behövde projektet förlängas, och ändrade aktiviteter 

tillåtas, inom samma ekonomiska ram. Alternativet var att lägga ned projektet utan det var klart, 

med osäkerhet kring hur kostnaderna då får återsökas, när inget resultat finns. Dessutom skulle vi 

missa chansen till att få förväntad substans i påverkansarbetet nationellt, med denna vinkel. 

 

Det nya genomförandet ”2.0” innebär att fyra länder hanteras med enkäter, och en resa görs med 

projektgruppen. Den räknar vi med blir till Pärnu, Estland, där det finns tagna kontakter. Utöver den 

gjorda regelsammanställningen ska vi också ta in hur ett urval svenska småskaliga fiskare som finnas 

kvar runt kusten upplever sitt läge, både de som vill in, kör på så gott det går och för de som 

avvecklar. Arbetet leds och stöds administrativt genom en projektledare (undertecknad), fram till det 

är redovisat klart i juni 2022. Någon mer förlängning kan man inte få. Slutkonferensen är också 

planerad att innehålla en påverkansaktivitet, det är ju valår! 

 

Förlängningen, det vi kallar ”2.0”, lämnades in i juni i år, kom till Jordbruksverket i augusti och kunde 

efter påtryckningar beslutas 25 november. Äntligen kan vi nu återstarta gruppen, förhoppningsvis 

med några tidigare deltagare och kompletterat med någon ny. Det finns också behov att ha ett 

nätverk med kustfiskare runt landet, oavsett om dessa har någon direkt koppling till SRF eller ej. SRFs 

arbetsgrupp för fiskefrågor ”fiskegruppen” blir förstås en del av nätverket, men ska också fungera 

som referensgrupp. Fiskegruppen (leds av Kjell Malmlöf) hanterar alla andra frågor berörande fiske i 

insjö/hav, beståndsutveckling, remisser m.fl.. 

Även om genomförandetiden nu är kortad, så räcker halvåret till: 

https://www.researchgate.net/publication/337323908_Regelverk_for_det_smaskaliga_kustfisket


• Projektmöte digitalt (dec) 

• Projektmöte fysiskt (jan/feb) 

• Resa Pärnu, flerdagars (feb/mar) 

• Projektmöte (apr) 

• Slutkonferens (maj) 

• Adm redovisning (juni) 

Till det kommer enskilt arbete och direktkontakter liksom arbetsmöten och digital nätverksträff . 

 

Har du någon fundering eller inspel? Kontakta mig gärna! 

 

Jonas Nilsson, projektledare 

070 317 87 97   jonas.nilsson@skargardarna.se 


