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SLUTRAPPORT 

 
Delrapport I avseende jan-okt 2017 
Delrapport II avseende nov-dec 2017 
Slutrapport jan –juni 2018  
  

Projekt ”Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland” 

journalnummer 2016-6577  

Slutdatum 2018-06-30 (2018 09 30 f slutredovisning) 

Delar av denna info är inlagd i ansökan om delutbetalningar under 2017/2018 som senare 

kompletterats. 

 

Projektets syfte 

I projektet skall en studieresa för 6 personer genomföras till Österbotten våren 2017 där det 

finns kunskap om fasta sälsäkra redskap och tillverkning av sådana. Se på redskap, 

fisketeknik, förädling, försäljning mm. Efter det genomförs ett miniseminarium på Gotland så 

att fler får ta del av studieresans resultat. Vidare behövs det rådgivning, coachning och 

kompetensutveckling tex avseende arrende av fiskevatten för fasta redskap mm. Rådgivning 

och erfarenhetsutbyte och studiebesök hos aktiva fiskare med uppföljning. 

Slutmålet är att lära sig hur redskapen fungerar, fisketeknik mm för att efter projektet 

investera i redskap och kunna skriva avtal avs fiske med fasta redskap i kustnära fiskevatten 

runt Gotland. Ett historiskt viktigt fiske som försvunnit men som med ökande bestånd av id, 

sik, gädda och annan kustlevande fisk borde kunna återupptas i mindre skala. 

 

Genomförande  

1. Studieresa till Österbotten i Finland våren 2017 där de har erfarenheter av fasta sälsäkra 

redskap och tillverkning av sådana 6 personer (1 minibuss) Redskap, fisketeknik, förädling, 

försäljning mm 

2. Seminarium på Gotland för intresserade (ev bjuda in elever från naturbruk) 
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3. Rådgivning, coachning, kompetensutveckling extern avs arrende av fiskevatten för fasta 

redskap etc. 

4. Rådgivning och coachning och studiebesök hos aktiva fiskare  

med  uppföljning  

  

 

en styrgrupp har arbetat med projektet bestående av 

Riina Noodapera 

Mats Pettersson (båda Hushållningssällskapet) 

Allan Pettersson konsulttjänster 

Johannes Klingvall Herrvik fiskare 

Roland och Bertil Pettersson, Kappelshamn fiskare 

Rolf Gydemo, Länsstyrelsen fiskerikonsulent 

Aktiviteter inom projektet  
2017 
Ett planeringsmöte avseende de båda Leadergodkända projekten ” Sälsäkra redskap” och 
“Produktutveckling, marknadsföring Gotländsk fisk” ägde rum den 24 maj  på 
Hushållningssällskapet. 
Styrgruppen var kallad för en genomgång av mål och indikatorer och en arbetsgrupp 
bestående av Allan Pettersson, Rolf Gydemo och Tomas Lundgren planerade deltagandet i 
årets Skördefestival. 
Planeringsgrupp för projektet tillsattes bestående av Riina Noodapera och Allan Pettersson 
för att genomföra projektet i sin helhet. 
Infomöten 
Ett möte med Fiskarna ägde rum den 25 juni Herrvik för att planera studieresa till Finland i 
september för att se på hur man anpassar fisket där till den alltmer ökande sälstammen i 
Östersjön. Reseplanering Allan P och Riina N. 
Studieresa 
En Studieresa genomfördes 26-29 september till Vasa i Finska Österbotten 
Bifogas reseprogrammet från Finland. 
Deltagare i studieresan 
Allan Pettersson tel 073 61 00 785 allan.stale@telia.com  
Christer Klingvall 0498 52421 
Sven-Ove ”Busse”Nordin tel 076 239 93 12 busse55@hotmail.com  
Kjell Genitz  Lst 010-223 92 26 kjell.genitz@lansstyrelsen.se  
Aron Hejdström tel aronhejdstrom@yahoo.se 073 630 83 92 
 

 
Rådgivning 
Under perioden har viss rådgivning gjorts av olika personer inom projektet. Allan Pettersson, 
Stig Pettersson samt Kjell Genitz har anlitats. Under studieresan genomfördes besök hos 
aktiva fiskare i Österbotten. Vidare har Allan P och Riina N arbetat med planering av 
seminarium till februari/mars 2018 där studieresan skall redovisas och arrendeproblematik 
redovisas och diskuteras. 
Under perioden har både Kjell Genitz och Stig Pettersson engagerats avseende arrende av 
fiskevatten då vi önskar betala ersättning till Stig för hans arbete med arrendefrågan och 
redovisningen av denna på seminarium.  

mailto:allan.stale@telia.com
mailto:busse55@hotmail.com
mailto:kjell.genitz@lansstyrelsen.se
mailto:aronhejdstrom@yahoo.se
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I projektet har vi gjort följande ändring av hur pengarna ska användas; 
 
 
Ändring användning av beviljade medel 
Istället för föreläsare från Österbotten fördelas de 10 000 kronor avsatta för ändamålet på 
föredragande Aron Hejdström till redovisning o bilder från Studieresan på slutseminarium 
och till Stig Pettersson för ett mer fördjupat arbete med regelverk och aktuell situation 
avseende arrende av fiskevatten. Riina Noodapera och Allan Pettersson har lagt mer tid på 
denna fråga än vad som var tänkt i projektet.  
Vidare har luncher för styrgruppen omvandlats till fika för samma summa till slutseminariet. 
Enligt Jordbruksverkets direktiv är det godkänt att göra sådana ändringar eftersom det 
inte har någon betydelse för projektets genomförande, syfte och mål. 
 
2018 

Ett avstämningsmöte ägde rum torsdagen den 15 februari i Hemse med Allan Pettersson, 

Stig Pettersson och Riina Noodapera då datum för slutseminarium bestämdes till 25 mars i 

Herrvik. Arrendefrågan är komplicerad och en särskild rapport om denna kommer att skrivas 

och presenteras. Det som framkom på möte 15 februari som en slutsats av arbetet med 

frågan är att det skulle kunna bli ett eget projekt framöver att testa att ombilda en 

samfällighet så att styrelsebeslut kring vissa frågor kan praktiseras och inte att samtliga 

delägare (som man ibland inte ens vet vilka det är) måste skriva under om något som berör 

samfälligheten eller som kan vara av ekonomisk betydelse för samfälligheten ska göras. 

Samma metod kan gälla tex vägsamfälligheter.  

 

Delrekvisition 1 jan tom oktober görs i november-december 2017 av Riina N. 

Rekv 2 avs  nov-dec 2017 görs i februari 2018 av Riina N. Båda rekvisitioner har 

kompletterats på begäran. 

Avstämningar görs kontinuerligt med projektgruppen. 

Projektet följer aktivitetsplanen men ej den angivna tidsplanen på grund av att beslutet 

dröjt. Dock räknar vi med att kunna slutföra projektet inom stipulerad tid. 

Projektet har presenterats i Hushållningssällskapets tidskrift samt på hemsidor där anvisade 

EU loggor använts. (Se fiskmatgotland.wordpress.com ) 

Vilka mål ska ni ha vid projektets slut. Beskriv. Målen ska vara mätbara. 
MÅLuppfyllelse under perioden 

Att planera och genomföra 1 st studieresa till Finska Österbotten för 6 personer 
(genomfördes 26-29 sept) 
Att genomföra 1 st seminarium på Gotland m resultaten från resan 20 deltagare inkl 
medbjudna (genomfördes 25 mars 2018 m 30 deltagare) dessvärre inga elever från 
Naturbruk eftersom seminariet låg på en söndag 
Att 6 företag får del av rådgivning och coachning (genomfört genom studieresan, 
underhandsarbetet samt slutseminariet) 
att 2 personer under 36 år deltar i projektet (uppfyllt 3 ) 
Att 1 avtalsförslag avs. arrende av fiskevatten för fasta redskap tas fram(arbetet 
komplicerat)  bif förslag till arrendeavtal fiskevatten för yrkesfisket som är framtaget av  
Sveriges Fiskevattenägareförbund och Sveriges Fiskares Riksförbund i samarbete med 
Juridiska byrån LRF. Kompletterar det specifikt gotländska material som tagits fram av Stig 
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Pettersson och som presenterades på Seminariet 25 mars. 
Att 1 rapport för kunskapsspridning till andra framställs under projektet (presenteras med 
bilagor på websidan fiskmatgotland.wordpress.com som kommer att vara tillgängligt för 
nedladdning) 

Projektet ligger inom insatsområde 1:1:1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag 

kopplat till fiskenäring och diversifiering  

Uppskatta målvärdet: antal etc projektet siktar på att uppnå 
Antal deltagare i utbildning 20 – utfall 30 personer på Seminariet 
Antal deltagare som fått rådgivning 6 
Antal deltagare under 36 år 1- utfall 3  
 
Resultatet sprids underhand till deltagande fiskare mfl på bloggar och hemsidor, en rapport 
färdigställs efter projektets slut, notiser i GT GA Lokala medier samt i Hushållningssällskapets 
tidskrift. 
 

Ideell tid 

Projektdeltagarna, företagen, lägger ner sin egen tid på planering och genomförande enligt 

nedan 

mål Studieresa till Österbotten  

Styrgrupp och möten med fiskare 

Slutredovisning 25 mars  

Ideell tid redovisas till Leaderkontoret 

 

Sammanfattning och bilagor 

Bilagor 

Studieresa till Österbotten, program och deltagare 

Sammanfattning av slutseminariet med bilagor av de programpunkter som presenterades 

Projektpresentation Riina Noodapera 

Redovisning av Studieresa Aron Hejdström 

Arrendefrågan Stig Pettersson 

Fisket på Gotland Rolf Gydemo 

Projekt Säl och Skarv Aron Hejdström 

Rapport om arbetet med arrendefrågan. Stig Pettersson 

Slutsatser avseende arrendefrågan Riina Noodapera, Allan Pettersson, Stig Pettersson främst 

avsett för presentation till LAG. 

 

 

 


