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universitet och myndigheter hittat 
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varandras erfarenheter. Arbetet har fungerat 
effektivt och resultatet har blivit bättre än 
om var och en hade agerat enskilt.Vi kan 
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vattenbruk har ökat hos allmänheten.  
Det ger ökade inkomstmöjligheter både  
för fiskare och för vidareförädlare.

Vi vill på detta sätt presentera vissa 
projekt lite utförligare, för att både sprida 
våra erfarenheter och samtidigt ge idéer 
för framtida utvecklingprojekt. Det finns 
mycket kvar att göra inom fiskets område!
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        Gunnar Norrby, ordförande
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PÅ INSPIRATIONSRESA       att ta del av ålänningarnas sätt att arbeta och gav nya  
infallsvinklar på vad som är möjligt att åstadkomma. 
Även om förutsättningarna är olika så är synen på vilka 
möjligheter som finns något att inspireras av. 
 
Ringar på vattnet 
FARNET – nätverket för europeiska fiskeområden 
– deltog och gav ett bredare europeiskt perspektiv. 
Kontakten med Leader kan medföra att utbytesbesök 
görs på Gotland. Strategierna för Gotlands respektive 
Ålands fiskeprogram diskuterades och tankarna kan tas 
med i kommande strategiarbete. 
 
Vilka var inblandade? 
Föreningen Ålands fiske, fiskehamnen i Mariehamn, 
tjänstemän från Landskapsregeringen, Leader 
Gotland, Farnet samt entreprenörer inom fiske samt 
upplevelseturism.

Vad och varför? 
Hösten 2010 genomförde representanter för Fiske-
område Gotland en utbytesresa till Åland. Under några 
intensiva dagar träffade gruppen representanter för 
företag, myndigheter och föreningar för att få en inblick 
i hur utvecklingsfrågor för fiskerinäringen bedrivs där. 
 
Vad blev resultatet? 
Resan stärkte gruppens kompetens att inspirera och 
informera projektsökande om olika möjligheter att 
utveckla sitt företagande med fiske som bas. Goda 
exempel på upplevelseturism, fiskförädling genom 
rökning och filetering samt yngeluppfödning besöktes. 
Företrädare för Leader Åland samt lokala tjänstemän 
berättade om samarbetet med det lokala näringslivet för 
att utveckla fiskenäringen. Det var mycket inspirerande 

Kontakt: Gunnar Norrby,  
ordf, Fiskeområdes-
grupp Gotland, 
070 220 43 58
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Vad och varför? 
Att rensa bort tång och andra alger vid sandstränder 
kan lokalt motverka övergödningens negativa effekter 
i Östersjön. Strandrensningen ökar även möjligheter 
för bad och rekreation och kan därutöver ge bättre upp-
växtmöjligheter för fiskyngel av piggvar och flundra. 
För bortförseln användes särskilt anpassade maskiner.  
Forskare från forskningsstationen i Ar studerade effek-
terna bland annat på fiskynglens kondition, vattnets 
syrehalt och siktdjup i två närliggande vikar – Vitviken 
i Gothem samt Tjälderviken i Boge – där den ena stand-
rensades. Bortförseln av tång skedde så snart tången 
kommit upp på land. Insamling av fiskyngel samt andra 
studier skedde under perioden maj–augusti.   
 
Vad blev resultatet? 
Ingen skillnad i fiskynglens kondition kunde obser- 
veras för flundra. Eftersom antalet individer av piggvar 
var lågt kunde motsvarande studier inte göras. Den 
tydligaste skillnaden gällde grumligheten där det 
strandrensade området hade klarare vattten. Detta kan 
 ha betydelse för piggvarens förmåga att finna föda.  
 

Syrehalten visade inga markanta skillnader mellan 
stränderna. Det tar troligen några år innan det går att se 
någon mätbar effekt på kondition och mängd fiskyngel, 
eftersom påslaget av alger varierar kraftigt årsvis. 
 
Ringar på vattnet 
Intresset för att rensa bort tång från ständerna är stort, 
främst för att förbättra för bad och rekreation, men även 
för att höja vattenkvaliteten. Analyser visar att bortförsel 
av kväve och fosfor är betydande. Effekterna för 
plattfisk är viktiga att undersöka för att öka kunskapen 
om de ekologiska effekterna för fisken. Användning av 
lämpliga maskiner gör att rensning kan ske snabbt efter 
att tång och andra alger nått stranden och utan skadlig 
miljöpåverkan. Analyser över tid kan bli ett värdefullt 
instrument för att bedöma variationer i kustnära 
vattenkvalitet och bottenmiljö. 
 
Vilka var inblandade? 
Strandrensningen skedde av Ulf Smedberg, Smed-
bergs gård AB och studierna genomfördes av Jesper 
Martinsson, Uppsala Universitet i samarbete med 
forskningsstationen i Ar. 

EN REN MILJÖVINST

Kontakt: Ulf Smedberg, 
Smedbergs Gård AB 
070 843 11 33  
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Vad och varför? 
Förstudien syftar till att hitta lämpliga vatten för 
utplantering av regnbåge och på sätt skapa möjlighet 
till kombinationspaket med havs- och insjöfiske 
under havsöringssäsong. Detta kan ha goda effekter 
ekonomiskt och ge möjlighet för turister samt lokala 
sport- och fritidsfiskare att få tillgång till fler fiskevatten 
på Gotland. Vattnet behöver ha rätta biologiska 
förutsättningar, ha en ägare som vill sköta det samt 
ligga lämpligt geografiskt både vad gäller tillgänglighet, 
uppsikt och kontroll. Gotland är skyddsområde för 
flodkräfta och utplantering förutsätter tillstånd från 
Länsstyrelsen. Utplanteringsfisken får inte sprida 
sjukdomar som hotar laxöringsbeståndet. 
 
Vad blev resultatet? 
Sex tänkbara vatten undersöktes mer ingående.  
Vattnet behöver ha kontrollerad infart, konstant 
vattennivå och lämpligt djup, stömmande källvatten, 
tillgång till insekter för regnbåge, tillräckligt stor areal 
och ge ett naturligt intryck. Vänneåns Fiskodling kan 
vara möjlig leverantör av sättfisk ur sjukdomsperspektiv. 
Vid projektavslut diskuteras arrendeavtal mellan 
FishYourDream AB och Bengt Wickman, Eskelhem. 
Kostnad för sättfisk samt myndighetskontakter, 
marknadsföring med mera tyder på att det med rätta 
kanaler mot marknaden bör vara möjligt att till en låg 
insats åstadkomma en intressant verksamhet. 
 
Ringar på vattnet 
Gotland har otaliga kalkbrott och bevattningsdammar 
som torde kunna användas. Genom förstudien har ett 
antal faktorer med betydelse för möjligheten att skapa 
ett sportfiskevatten identifierats. Det är alltså möjligt att 
titta på fler vatten med detta som kunskapsunderlag. 
 
Vilka var inblandade? 
Per Jobs, FishYourDream AB genomförde förstudien 
genom att intervjua markägare samt hade fortlöpande 
kontakter med Länsstyrelsen. 

BILD: Bernt Enderborg, guteinfo.com

NYA FISKEVATTEN

Kontakt:  
Per Jobs,  
FishYourDream AB
073 376 18 97
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Vad och varför? 
Sedan mitten av 1990-talet har bestånden av vårlekande 
rovfiskar som gädda och aborre minskat kraftigt längs 
den gotländska kusten. Orsakerna är många men 
både utdikning där kustnära våtmarker har försvunnit 
och vandringshinder i form av dammar, vägtrummor 
och igenväxning med tät vegetation försvårar repro-
duktionen. Genom olika typer av restaureringar i 
kustnära sötvattenmiljöer kan reproduktionen av gädda 
och andra rovfiskar förbättras. Sportfiskarna har i tre 
projekt inventerat kustnära vattenmiljöer runt hela 
Gotland för att hitta lokaler som går att restaurera. 
Man har även genomfört åtgärder i form av anläggning 
av våtmarker, så kallade gäddfabriker samt tagit bort 
vandringhinder.  

Vad blev resultatet? 
Vid den inledande inventeringen har ett stort antal 
möjliga objekt kartlagts. Objekten har bedömts efter 
möjligheten att restaurera biologiska och hydrologiska 
värden och detta har sammanfattats i en rapport.
Därutöver har en fem hektar stor våtmark, Österby myr 
vid Histillesån, anlagts under perioden 2011–2013. 
Där studerades stigande och utvandrande lekfisk våren 
2013. Cirka 10 000 gäddyngel och cirka 1 000 lakyngel 
vandrade ut från våtmarken i slutet av maj respektive år 
när fördämningen togs bort. Under våren 2013 kunde 
det även konstateras att antalet smågäddor var betydligt 
större än 2012, vilket visar att gäddorna återvände 
till våtmarken året efter kläckningen. Värdefulla 
erfarenheter om hur gäddfabriker rent tekniskt bör 
utformas har vunnits och denna kunskap tillämpas 
vid senare våtmarksansläggningar i Lergrav, Bångån, 
Burgsviken samt Snoderån. Vandringshinder har 
åtgärdats på fyra olika platser. Uppföljning har visat att 
fiskvandring skett där.  
 
Ringar på vattnet 
75 olika fågelarter har observerats vid våtmarken. Bland 
häckande arter kan rödbena, tofsvipa, gravand och  
 

enkelbeckasin nämnas. Genom den mediala upp-
märksamheten har intresserade markägare fått upp 
ögonen för hur de kan anlägga en våtmark i form av 
gäddfabrik samtidigt som området kan nyttjas för bete 
under sommaren och hösten.  Sportfiskarnas olika 
projekt har medverkat till att miljömålet Myllrande 
våtmarker gynnats. 
 
Vilka var inblandade? 
Sportfiskarnas samarbete med berörda markägare har 
underlättats då markägare fått hjälp med de juridiska 
frågorna vid anläggningen. Samverkan har skett med 
Länsstyrelsen där medel från Landsbygdsprogrammet 
har medverkat till att finansiera våtmarksinvesteringar. 
Medfinansiering har även skett genom LOVA-medel 
samt anslag från Havs- och vattenmyndigheten. 

LEKPLATS FÖR ROVFISK

Kontakt: Lars Vallin, 
Sportfiskarna, 
Projektkontor Östersjön 
Visby, 072 208 70 11
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Vad och varför? 
Tomtbods fiskeläge på sydöstra Gotland är öns 
bäst bevarade storfiskeläge och det enda som är 
byggnadsminnesförklarat. När fisket minskat i 
omfattning så har de anordningar och anläggningar 
som brukats förfallit och i en del fall försvunnit. 
Markområdet runt fiskeläget har gradvis vuxit igen 
när betande djur inte vårdar marken längre. Detta har 
gjort att intrycket av fiskeläget försämrats och dess 
attraktionskraft för besökare och invånare minskat. 
Eftersom Tomtbod är ett omtyckt besöksmål så var 
den befintliga parkeringen ibland för liten, speciellt 
för bussar. Ett önskemål från fiskelägesföreningen och 
myndigheten för kulturminnesvård var alltså att få dessa 
brister åtgärdade.   

Vad blev resultatet? 
En inventering av vad som var önskvärt och möjligt att 
återställa inne i fiskeläget gjordes och samtliga delar 
verkställdes. Markområdet runt Tomtbod har röjts enligt 
planerna. Tyvärr beviljade inte Naturvårdsenheten 

Kontakt: Föreningen 
Tomtbods Fiskeläge, 
Sune Jakobsson:  
073 771 53 31

TOMTBOD – DET GAMLA FISKELÄGET HAR FÅTT NYTT LIV
på Länsstyrelsen tillstånd för nya mindre parkeringar 
som föreningen önskat. I stället fick den befintliga 
parkeringen utökas. 
 
Ringar på vattnet 
Vid planeringen och utförandet av renoveringarna 
inom fiskeläget engagerades fiskelägesföreningens 
medlemmar, vilket också spridit kunskapen om äldre 
tiders bruk av fiskeläget. Genom det sätt som röjningen 
av markområdet runt Tomtbod har utförts på, har det 
skapats en perfekt miljö för örn att söka föda i. Hösten 
och vintern 2014–15 har tre kungsörnar varit i området 
och jagat i stort sett dagligen, dessa utnyttjar även 
gladeligen fiskelägets höga lysarstänger som sittplats för 
att speja efter bytesdjur.

Vilka var inblandade? 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och fiskeläges-
föreningens medlemmar. För att genomföra arbetena har 
lokala entreprenörer och företag anlitats.



 
Vad och varför?
Gotland fick utnämningen Årets Matlandethuvudstad 
2013 och en särskild satsning på fisk med betoning 
på förädling av fiskarter från det kustnära fisket var 
därför naturlig. Vidareförädling kan ge fiskeföretagen 
förbättrad lönsamhet genom att nyttja strömming, 
flundra, id och skarpsill mer än tidigare. Utveckling 
av nya recept, deltagande vid olika evenemang och 
nätverksbyggande med brett deltagande från näringsliv, 
organisationer och myndigheter var viktiga delar i 
projektet. Utveckling av en modell för mikrorökeri vid 
fiskelägen ingick också. 
 

Vad blev resultatet? 
Tre fullvärdiga gatumatsprodukter – idburgare, 
friterad skarpsill samt flundreröra – togs fram till 
turistsäsongen 2013. Dessa produkter marknadsfördes 
under Primörhelgen, Almedalsveckan, marknaderna i 
Burgsvik, Fårösund, Ronehamn samt Skördefestivalen. 
I samband med Fiskets dag i Herrvik genomfördes 
förutom det publika evenemanget en nätverksträff för 
förädlare, yrkes- samt husbehovsfiskare, krögare och 
andra med anknytning till fiskenäringen. 

Affärsrelationer mellan fiskare, restauranger och 
fiskaffärer har etablerats. Det har även tagits fram 
en handledning för etablering av mikrorökeri med 
ritningar, kostnadsberäkningar för byggnad och godkänd 
utrustning samt vilka myndigheteskrav som ställs. 
 

Ringar på vattnet 
Genom projektet har en rad olika företagare och 
entreprenörer fått fördjupade kontakter och intresse för 
varandras tjänster och produkter.  
Samarbetet mellan fiskare och restauranger har 
kortat vägen från hav till bord och med det positiva 
mottagandet från konsumenterna finns möjlighet till 
fortsatt samarbete.

Vilka var inblandade?
Förutom Hushållningssällskapet ingick representanter 
för Länsstyrelsen och fiskare i styrgruppen. Vid de 
publika evenemangen involverades företagare både för 
produktion och försäljning av de olika produkterna.

FINGERMAT AV FISK

9
14 15

Kontakt: Riina Noodapera, 
Hushållningssällskapet 
0498-20 22 40
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Vad och varför?  
Projekten Fingermat av fisk samt Gotländsk rökt flundra 
visade att det fanns goda möjligheter för en lönsam 
produktion av de produkter som tagits fram vid dessa 
projekt. Därutöver kom det fram ytterligare idéer som 
var värda att arbeta vidare med. Förutom att se till att de 
tidigare idéerna verkställs gjordes insatser för att utvidga 
marknaden, däribland Stockholms fiskmarknad. En 
studie om Gotländska alger har också gjorts. 
 
Vad blev resultatet?  
Produkter som färskfryst flundrerygg har kommit i 
produktion och serveras nu på gotländska restauranger. 
Testförsäljning av Flundreröra baserad på rökt flundra 
pågår och kroganpassade förpackningar av friterad 
skarpsill har tagits fram. Affärskontakter med grossister 
och restauranger har etablerats. Eftersom tillgången 
till de olika produkterna är begränsad har inriktningen 
främst varit att förse den gotländska marknaden med 
produkter. Ett företag – Jordkällaren – har startat och 
arbetar vidare med idburgarna som nu finns i handeln. 
En ekonomisk förening – Gutefisk – har bildats med 
målet att bygga livsmedelsgodkända beredningslokaler 
för bland annat produktion av flundrerygg.  
Marknadsföringsaktiviteter lokalt och nationellt har 
gett positiva reaktioner från deltagarna. Studien om 
gotländska alger visar att kadmiuminnehållet är lågt och 
att grönalgen Rörhinna är lämplig att vidareutveckla 
kring skörd, beredning och förpackning. 

Ringar på vattnet  
Samverkan har skett med Gotlands Fiskeriförsäkrings-
bolag samt med gotländska fiskare i samverkan.  
Ett Leaderprojekt  – Idburgare från hav till butik – har  
genomförts och produkten har introducerats i butik  
och på restaurang. 
 
 
 

Vilka var inblandade? 
Samarbete har skett med Svensk fisk, Gotlands 
Fiskeriförsäkringsbolag, Fiskeservice Gotland, 
restaurangskolan på Wisbygymnasiet, enskilda 
företagare, Fiskarkvinnorna och måltidsförsörjningen 
på region Gotland. Därutöver har projektet arbetat 
tillsammans med  fiskare, restaurangnäring, grossister, 
butik/konsument och offentlig sektor, det vill säga hela 
kedjan från hav till bord.

NYGAMLA  PRODUKTER 

Kontakt: Riina Noodapera, 
Hushållningssällskapet 
0498-20 22 40

Åk med på fisketur
– scanna QR-koden!



fiskeregleringar som införts. En stor potential finns alltså 
för att öka produktionen. De studier som högskolan 
utfört visar också att flundrebeståndet runt ön är gott 
och tål ett högre uttag. En utökad produktion kommer 
att gynna öns status som turistmål när vi kan erbjuda 
gotländsk fisk i större omfattning i stället för norsk 
odlad lax och makrill från västkusten. Flundrefiske 
lämpar sig mycket väl att bedriva småskaligt och 
kustnära vilket bidrar till att behålla identiteten för 
berörda hamnar.  
 
Ringar på vattnet 
Eftersom hela kedjan från fiskare och rökerier till 
butiker har varit delaktiga har nya och stärkta kontakter 
mellan dessa utvecklats. Projekten har också samarbetat 
med Hushållningssällskapet för att stärka Gotlands 
ställning som matland. Allmänhetens intresse för lokal 
fisk har ökat eftersom det har rapporterats om projekten 
i såväl lokalradio som press.  
 
Vilka medverkade? 
Länsstyrelsen, fiskare, rökerier, butiker, restauranger, 
Destination Gotland samt distributörer vid flertal 
intervjuer samt i en workshop. Swe-Dan Seefood med 
tester för infrysning, samt högskolan Gotland numera 
Uppsala universitet, Campus Gotland. 

 
Vad och varför? 
Det har drivits tre projekt med anknytning till flundra. 
Det började med att ett rökeri på ön ställde frågan 
till fiskeområdesgruppen hur de skulle få tag i råvara 
när bestämmelserna som förbjuder försäljning av 
fritidsfångad fisk infördes 2011. Ett projekt startades 
då med inriktning på att undersöka möjligheterna 
för storskalig produktion av gotländsk rökt flundra, 
marknadsutsikterna och tillgången på råvara. Resultatet 
av förstudien visade att efterfrågan är minst dubbelt 
så stor som produktionen som i hög grad påverkas av 
bristen på råvara tidigt på försäljningssäsongen. Två 
nya projekt startades då, ett för fortsatta undersökningar 
av marknaden och för att ta reda på hur tillgången 
på råvara ska lösas. Samt ett projekt av Högskolan 
Gotland och forskningsstationen i Ar för att kartlägga 
beståndsstatusen och det fisketryck som flundran kan 
utsättas för. 
 
Vad blev resultatet? 
Projekten visar att gotländsk rökt flundra är en mycket 
eftertraktad produkt av främst turister, men även av 
lokalbefolkningen. Att tillgången minskat under senare 
år har sin grund i de livsmedelsbestämmelser och 

MER FLUNDRA PÅ MENYN

Kontakt: Allan Pettersson,  
Projektledare. 073 610 07 85 
Anders Nissling, Uppsala 
universitet, Campus Gotland, 
0498-10 83 56
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Vad och vaför? 
Projektets mål var att ta reda på förutsättningarna 
för övervakning av sälars och skarvars födoval och 
förekomst kring Gotland samt en ökad kunskap om vilka 
faktorer som påverkar de lokala fiskbestånden.  
 
Vad blev resultatet? 
Även om projektet var begränsat av sin budget 
och tidsomfattning har ett omfattande och unikt 
säldietmaterial samlats in för vidare sammanställning 
och utvärdering. Arbetet har varit inriktat på att få in så 
många prover som möjligt och säldietprover har samlats 
in under ett helt år. Förutsättningarna för kontinuerlig 
övervakning av sälarnas matvanor kring Gotland bedöms 
vara mycket goda. Genom att komplettera med genetiska 
analyser av de insamlade proverna är det även möjligt att 
få information om populationsdynamik i framtida studier. 
Till skillnad från insamlingen av säldietprover har 
insamlingen av dietprover från skarv ännu inte varit 
framgångsrik. Dels på grund av svårigheterna att hitta 
lämpliga insamlingsplatser. Dels på grund att projektet 
inte lyckats engagera några lämpliga lokala intressenter 
för medverkan. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har 
som målsättning att hitta lämpliga insamlingsplatser och 
engagera lokala medhjälpare för att samla in dietprover 
från skarv under 2015. Undersökning av möjligheterna 
att kontinuerligt övervaka förekomst av säl har startats 
upp i mer begränsad omfattning än vad som var planerat, 
framför allt som en orsak av kraftigt försenade leveranser 
av övervakningskameror. Kameraövervakningen är 
planerad att fortsätta och utökas under 2015.

Ringar på vattnet 
Sälprojektet har skapat goda förutsättningar för 
mer långsiktiga samarbeten med lokala aktörer och 
intressenter i framtida projekt. Projektet konstaterar 
Gotlands goda och unika förutsättningar för att övervaka 
ekologin hos säl i centrala Östersjön

                                                      Kontakt: SLU,  
                  Karl Lundström,  
                  010 478 41 38                                               

Guiden beskriver tolv olika fiskarter 
som finns runt Gotland. Där finns tips 
om moderna versioner av traditionella 
gotländska recept och enkla, goda sätt 
att tillreda Östersjöfisk. Dessutom 
finns Livsmedelsverkets allmänna 
rekommendationer och information om 
miljömärkning samt hur bestånden ser 
ut för de olika arterna runt Gotland.
En enklare fickfolder togs fram i en 

större upplaga. Båda skrifterna dis-
tribuerades vid olika evenamang samt 
via livsmedelsbutiker. Intresset har 
varit stort och och utöver de  
3 000 ex av broschyren och 5 000 
ex av fickfoldern, har foldern senare 
tryckts i en andra upplaga. 

GOTLÄNDSK FISK – EN KONSUMENTGUIDE

Kontakt: Hushållningssällskapet, 
0498-20 22 40, Rolf Gydemo,  
Länsstyrelsen, 010-22 39 251

POTENTIAL FÖR MARINA PRODUKTER
En sammanställning med förslag på hur 
arter som finns i Östersjön skulle kunna 
användas till nya produkter har tagits fram. 
Arter som kan komma ifråga är bland annat 
alger, maneter, blåmusslor, sand- och tång-
räkor, storspigg, skarpsill, rötsimpa, näbb-
gädda och id. En genomgång av litteratur 
har gjorts och ekologiska aspekter beskriv-
its. Marknad och ekonomi har bedömsts och 
slutligen har en bedömning av möjligheter 
för Gotland vad gäller odling samt interna-
tionella utblickar gjorts. 

Kontakt: Rolf Gydemo,  
Länsstyrelsen i Gotlands län,  
010- 223 92 51

STUDIE AV SÄLARS DIET

 LOGISTIKLÖSNINGAR FÖR GOTLANDSFISKET
Allt färre fiskare gör att tidigare kollektiva 
lösningar inte längre fungerar. Dagens 
fiskare behöver finna nya vägar att avsätta 
fångsten på. Förutom den lokala marknaden 
finns möjligheter att leverera till Stockholm, 
förutsatt att kvalitén kan bibehållas från 
fartyg till konsument. Sammanställningen 
beskriver det gotländska fiskets struktur: 
antal yrkesfiskare, fiskehamnar, tillgängliga 
fiskarter, kvalitetskrav på hur fångsten ska 

hanteras på fartyget fram till konsument. 
Den beskriver också en möjlig lösning 
av hopsamling vid knutpunkter 
och vidaretransport till Stockholm. 
Rapporten är upprättad av Fiskeservice 
Gotland ek förening. 
 
 
Kontakt: Rolf Gydemo, Länsstyrelsen,  
010-22 39 251

BILD: Fotoakuten



Projektnam      Projektägare 

Förstudie om utveckling av kalkbrott/ 
bevattningsdammar     Hushållningssällskapet 

Utvecklingsplan för gäddbestånd     Sveriges Sportfiske och 
och gäddfiske på Gotland     Fiskevårdsförbund 

Identifiera framgångsfaktorer för fiskenäringen på Åland Fiskeområde Gotland  

Förstudie av storskalig produktion av rökt flundra på Gotland Allan Pettersson                  

Utveckling av ett hållbart     Högskolan Gotland /  
gotländskt flundrefiske     Forskningsstat. AR 

Gäddfabrik Österby myr 2011-2012    Sveriges Sportfiske och  
       Fiskevårdsförbund 
Rökt Gotländsk flundra utökad produktion   Allan Pettersson                

Fler rovfiskar runt Gotland FROG    Sveriges Sportfiske och  
       Fiskevårdsförbund 

Fingermat av fisk en del av Matlandet   Hushållningssällskapet         

Logistiklösningar       Länsstyrelsen Gotland 
                
Tomtbods Fiskeläge “inre”     Föreningen Tomtbods  
       fiskeläge              
Tomtbods Fiskeläge “yttre”    Föreningen Tomtbods  
       fiskeläge               
Restaurering av lek- och uppväxtområden 
för plattfisk på Gotland     Gothemsåns vattenråd 
              
Gotländsk fisk nya marknader    Hushållningssällskapet 

Effekter av Säl och skarv     SLU               

Gotländsk fisk - en konsumentguide   Länsstyrelsen Gotland 

Potential för Marina produkter    Länsstyrelsen Gotland 

Utvärdering      Fiskeområde Gotland 
                    

 

Kostnad    Medfinansiering

      Gotlands kommun   

      LOVA, Länsstyrelsen

     Gotlands kommun
 
     Fiskeriverket 

      Hgo 405 000, SLU 160 000, Lst 50 000
      
      
     LOVA, Länsstyrelen
 
     Matlandet, Jordbruksverket

     Havs & Vattenmyndigheten

        Matlandet, Jordbruksverket

     Matlandet, Jordbruksverket

     Kulturmiljövårdsbidrag, Lst  

      LONA, Länsstyrelsen
 
      LOVA samt fiskevårdsmedel, Lst

 
      Region Gotland

      LONA, Länsstyrelsen

      Matlandet, Jordbruksverket

     Matlandet, Jordbruksverket

      Jordbruksverket

                                        Totalkostnad alla projekt: 6 887 108 kr

 

Sammanställning över alla      projekt
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