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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle utnämndes 2010 av Unesco till ett internationellt 
modellområde för hållbar utveckling. Som en del av ett globalt nätverk arbetar vi för att finna lokala 
lösningar på globala utmaningar. Läs mer på vår webb www.vanerkulle.org  

NATIONELL FISKEKONFERENS I BIOSFÄROMRÅDET 

 
Välbesökt konferens då Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle delade 

med sig av sina erfarenheter 

 
Den 29-30 januari 2015 arrangerade Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle en nationell fiskekonferens i 

Lidköping på temat: Livskraftigt fiske – även i framtiden!  

Konferensen arrangerades i syfte att dela med oss av de 

erfarenheter vi gjort av att under flera år driva ett 

Fiskeområde: Vad blev resultatet av satsningen? Vad har vi lärt 

oss? Hur går vi vidare med arbetet för att säkra ett livskraftigt fiske 

i Vänern – även i framtiden?  

 

Konferensen vände sig till nyckelpersoner som på olika sätt 

berörs av fiskerinäringen. Uppslutningen var stor och deltagarlistan omfattade 75 personer, bl a 

representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, olika fiskeområden runt om i 

landet, universitet, kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund, yrkesfiskare, sportfiskare m fl. 

 

Under torsdagen presenterades bl a flera av projekten inom ramen för Fiskeområdet, Leena Hagsmo 

från Karlstads Universitet presenterade en vetenskaplig utvärdering av 

satsningen och en paneldebatt hölls på ämnet utmaningar och möjligheter för 

Vänerfiskets utveckling. Dagen avslutades med visning den populära 

dokumentärfilmen ”Mellan Bleke och Storm” som skildrar tre yrkesfiskares 

vardag och som har fått stöd inom ramen för Fiskeområdet.  

 

På fredagen flyttade konferensen till Spikens Fiskehamn som för dagen var 

snötäckt och badande i solsken. Här guidade Ulrika Gustavsson och Mikael 

Nylander som båda deltagit i olika Fiskeområdesprojekt. Efter en uppskattad 

avsmakning av den nylanserade Vänerlöjrommen – ett av många projekt inom 

Fiskeområdet - avslutades dagen med en workshop kring det framtida arbetet 

kring hållbar fiskerinäring. Här lyftes många perspektiv fram, bl a höjdes röster 

för att bättre ta tillvara på kunskap, vikten av innovation samt värdet av en lokal samverkan kring nya 

marknader för den lokala fiskråvaran. 

  

Bakgrund 

Under 2009-2015 driver Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ett Fiskeområde finansierat 

av EUs fiskerifond, Västra Götalandsregionen och Biosfärområdets tre kommuner: Lidköping, Götene 

och Mariestad. Syftet med projektet har varit utveckla en hållbar fiskenäring i vårt biosfärområde. 

Drygt 20 projekt har godkänts och totalt 11 miljoner kronor har satsats på olika utvecklingsåtgärder 

kopplade till fiskenäringen i vårt Biosfärområde.  

Kontaktperson: Ove Ringsby, 0501 - 39 31 94, ove.ringsby@vanerkulle.se 

Paneldebatt under ledning av Anna Nyberg 

Vänerlöjrom – ett 
välsmakande resultat av 
Fiskeområdets satsning. 
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